
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  211.239

 ( 151 )  2013.11.07.

 ( 210 )  M 12 02390

 ( 220 )  2012.07.09.

 ( 732 )  N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Arday Márta, Arday Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

 43    Állatpanziók; átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete;

gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete;

ivóvíz-automaták bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; nyugdíjas otthonok; önkiszolgáló

éttermek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges -);

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

kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátóipar;

 világítóberendezések bérbeadása, nem színházi vagy televízióstúdiós használatra.

 ( 111 )  213.227

 ( 151 )  2014.07.22.

 ( 210 )  M 12 02392

 ( 220 )  2012.07.09.

 ( 732 )  Vrana Ferenc, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  FAMILY MARKET a családbarát üzletlánc

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Áruk szállítása, csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  214.131

 ( 151 )  2014.10.17.

 ( 210 )  M 13 03242

 ( 220 )  2013.11.08.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  DASELL

 ( 511 )  5    Onkológiai hatású humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  216.018

 ( 151 )  2015.06.23.

 ( 210 )  M 14 03511

 ( 220 )  2014.11.19.

 ( 732 )  BECK OPTIKA Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Viktória, Nagy Viktória Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
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( 546 )

 ( 511 )  5    Kontaktlencse tisztító-készítmények, oldatok kontaktlencsékhez, szemvizek, szemcseppek, műkönnyek.

9    Kontaktlencsék, kontaktlencse tartók, optikai cikkek, optikai készülékek és eszközök, optikai lencsék,

 korrekciós lencsék, szemüvegek, szemüveg keretek, szemüveglencsék, szemüvegtokok, szemüveg zsinórok.

  35    Reklámozás, marketing, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése.

  44    Optikusok szolgáltatásai, látásvizsgálat szolgáltatás, szemüvegek és kontaktlencsék illesztése.

 ( 111 )  216.096

 ( 151 )  2015.07.03.

 ( 210 )  M 14 00063

 ( 220 )  2014.01.09.

 ( 732 )  Napcsillag Kft., Ajka (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Egészségügyi készítmények; egészségügyi betétek; tamponok; vitaminkészítmények; vitamin tabletták.

 14    Ékszerek; órák; apró díszítő tárgyak, bizsuk [ékszerek]; díszek [ékszerek]; dísztűk; gyöngyök [ékszerek];

 nyakláncok; karkötők; karórák; medálok; gyűrűk; strassz [drágakőutánzat].

 16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; szalvéták, papírból; fényképtartók; papírtörlők;

 kozmetikai kendők papírból; WC-papír; zsebkendő; papír bevásárlótáskák, szatyrok; bevásárló táskák.

  26    Hajkiegészítők; hajdíszek; álhajak; hajgumik; hajcsavaró papírok; hajtűk; hajtűző csattok; hullámcsatok.

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

 bio-zöldségkonzervek; bio-gyümölcskonzervek.

 30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; bio-száraztészták;

bio-müzliszeletek; bio-extrudált kenyér; bio-édességek; aprósütemények; bonbonok [cukorkák]; chips

 [gabonakészítmény]; cukorkaáruk; csokoládé; fagylalt, jégkrém; kekszek; kenyér; müzli.

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

 más készítmények italokhoz; üdítőitalok; bio-gyümölcslevek; bio-szörpök.

 35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi ügyletek kozmetikai cikkek,

egészségügyi készítmények, ékszerek, papíráruk, hajkiegészítők, tartósított gyümölcsök és zöldségek,

 gabonakészítmények és alkoholmentes italok vonatkozásában.

 ( 111 )  216.113

 ( 151 )  2015.07.07.

 ( 210 )  M 14 00079

 ( 220 )  2014.01.09.

 ( 732 )  Hódy Kálmánné, Szentendre (HU)

 Hódy Kálmán, Szentendre (HU)

 ( 541 )  Hódy

 ( 511 )  12    Szabadidő és sporthajók, kajakok, kenuk versenyhajók, lapátok, evezők, hajóhuzatok, kajak-kenu huzatok,

 sporthajókhoz vízlepergetők.

  25    Sportruházatok.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások

 vízi járművekkel és sportruházattal kapcsolatban.

  37    Hajóépítés, hajójavítás, hajóátalakítás, hajókarbantartás.
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 ( 111 )  216.114

 ( 151 )  2015.07.07.

 ( 210 )  M 14 00080

 ( 220 )  2014.01.09.

 ( 732 )  Hódy Kálmánné, Szentendre (HU)

 Hódy Kálmán, Szentendre (HU)

 ( 541 )  Hody

 ( 511 )  12    Szabadidő és sporthajók, kajakok, kenuk versenyhajók, lapátok, evezők, hajóhuzatok, kajak-kenu huzatok,

 sporthajókhoz vízlepergetők.

  25    Sportruházatok.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások

 vízi járművekkel és sportruházattal kapcsolatban.

  37    Hajóépítés, hajójavítás, hajóátalakítás, hajókarbantartás.

 ( 111 )  216.115

 ( 151 )  2015.07.07.

 ( 210 )  M 13 02730

 ( 220 )  2013.09.20.

 ( 732 )  Telenor Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Kőszegi János, Törökbálint

 ( 541 )  Hipernet 4G

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

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

előadások bemutatása; feliratozása (filmek-); fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket;

hangfelvételek kölcsönzése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok

szolgáltatása számítógépes hálózatból; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; televíziós

 szórakoztatás; zene összeállítása; zenei produkciók.

 42    Hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információadás,

tanácsadás és konzultáció a szénveszteség ellentételezéséről; ipari formatervezés; kézírás elemzése [grafológia];

kutatómotorok biztosítása az internethez; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása;

számítógép programok installációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás;

számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása;

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

rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;

 számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  216.116

 ( 151 )  2015.07.07.

 ( 210 )  M 13 02731

 ( 220 )  2013.09.20.

 ( 732 )  Telenor Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Kőszegi János, Törökbálint

 ( 541 )  Hipernet

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

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

bemutatása; feliratozása (filmek-); fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; hangfelvételek

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

számítógépes hálózatból; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; televíziós szórakoztatás;
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 zene összeállítása; zenei produkciók.

 42    Hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információadás,

tanácsadás és konzultáció a szénveszteség ellentételezéséről; ipari formatervezés; kézírás elemzése [grafológia];

kutatómotorok biztosítása az internethez; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása;

számítógép programok installációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás;

számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása;

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

rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógépprogramok kidolgozás; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;

 számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  216.244

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 14 03182

 ( 220 )  2014.10.20.

 ( 732 )  Central Group Media Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jurida Petra, Tatabánya

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban, állásközvetítő irodák, árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás,

áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése, becsléskereskedelmi

ügyletekben, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, eladási propaganda mások számára, gazdasági

előrejelzések, gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis és

nagykereskedelme, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom optimalizálása,

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információknak számítógépes adatbázisokba

való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása

és megállapodások kötése harmadik fél számára, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése,

keresőmotor optimalizálása, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, marketing,

munkaerő-toborzás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, pay PerClick (PPC) hirdetés, piaci

tanulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek szerkesztése,

reklámszövegek publikálása, statisztikák összeállítása, szövegfeldolgozás, számítógépes nyilvántartások kezelése,

személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, üzleti információk

 nyújtása weboldalon keresztül, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshopok üzemeltetése.

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

levelezés, felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz,

internetes fórumok biztosítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, internetes beszélgetőszobák

biztosítása, számítógép terminálok közötti összeköttetések, tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon

vagy más közlési eszköz útján], üdvözlőkártyák továbbítása online, üzenetek és képek továbbítása számítógépek

 segítségével, üzenetek küldése, weboldalak üzemeltetése.

 41    Akadémiák [oktatás], alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

kiadása, fotóriportok készítése, iskolai szolgáltatások [képzés], jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás],

konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás,

oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők,
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on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, online, nem letölthető videók biztosítása, sorsalásos

nyereményjátékok lebonyolítása, szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú

információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), lap- és folyóirat kiadás, versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás], videófilmezés.

 ( 111 )  216.284

 ( 151 )  2015.07.23.

 ( 210 )  M 15 00292

 ( 220 )  2015.02.03.

 ( 732 )  Szabó Erika Julianna, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok.

 ( 111 )  216.314

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 03670

 ( 220 )  2014.12.03.

 ( 732 )  Sipőcz Pál, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  1    Talajjavítók, talajjavító adalékok; mezőgazdasági mész.

 2    Festékek; adalékok festékekhez; kötőanyagok festékekhez; mészfesték; mészlé; mésztej

  19    Nem fém építőanyagok; mész; folyékony mész alapú termékek.

 ( 111 )  216.315

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 03073

 ( 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).
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 ( 111 )  216.330

 ( 151 )  2015.07.27.

 ( 210 )  M 14 03767

 ( 220 )  2014.12.13.

 ( 732 )  T.R.M. Hungary Kereskedelmi Kft., Miskolc (HU)

 ( 541 )  Paradise Night

 ( 511 )  30    Amerikai palacsinták; aprósütemény; bonbonok (cukorkák); chips; cukorkaáru; csokoládé; karamellák

(cukorkák); keksz; kekszek; kukoricapehely; müzli; müzli szeletek; palacsinták; piskóták; rágógumi; töltött

 cukorkák; töltött ostya; vattacukor.

 ( 111 )  216.331

 ( 151 )  2015.07.27.

 ( 210 )  M 14 03766

 ( 220 )  2014.12.13.

 ( 732 )  T.R.M. Hungary Kereskedelmi Kft., Miskolc (HU)

 ( 541 )  Paradise

 ( 511 )  30    Amerikai palacsinták; aprósütemény; bonbonok (cukorkák); chips; cukorkaáru; csokoládé; karamellák

(cukorkák); keksz; kekszek; kukoricapehely; müzli; müzli szeletek; palacsinták; piskóták; rágógumi; töltött

 cukorkák; töltött ostya; vattacukor.

 ( 111 )  216.386

 ( 151 )  2015.08.13.

 ( 210 )  M 14 02016

 ( 220 )  2012.08.13.

 ( 732 )  Weetabix Limited, Kettering, Northants. (GB)

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

 ( 541 )  ALPEN

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

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

  30    Gabonakészítmények emberi fogyasztásra.

 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 )  216.387

 ( 151 )  2015.08.03.

 ( 210 )  M 14 02913

 ( 220 )  2014.09.23.

 ( 732 )  AJG Agrogép Jármű- és Gépgyártó Kft., Nyírtelek (HU)

 ( 740 )  Kiss Sára Judit, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 541 )  DETK

 ( 511 )  6    Lakatosipari termékek; építmények acélból, fémépítmények, hordozható építmények fémből.

 7    Nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök; mezőgazdasági gépek.

 12    Járművek; szárazföldi közlekedési eszközök; pótkocsik, utánfutók [járművek], tartálykocsik,

 járműfelépítmények.

 ( 111 )  216.388

 ( 151 )  2015.08.03.

 ( 210 )  M 14 02916

 ( 220 )  2014.09.24.
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 ( 732 )  Agria Játékok Nonprofit Kft., Nagytálya (HU)

 ( 541 ) HAGYOMÁNYŐRZŐ ÚJÉVI KONCERT AZ EGRI GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZBAN JANUÁR

 ELSEJÉN

 ( 511 )   41    Szórakoztatás, kulturális tevékenység.

 ( 111 )  216.398

 ( 151 )  2015.08.08.

 ( 210 )  M 14 03729

 ( 220 )  2014.12.08.

 ( 732 )  Kurucz-Pakó Helga 50%, Veresegyház (HU)

 Szekér Zoltán 50%, Balatonalmádi (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).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.413

 ( 151 )  2015.08.13.

 ( 210 )  M 14 01985

 ( 220 )  2014.06.20.

 ( 732 )  Click On Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Click On

 ( 511 ) 9    Interfészek [informatika]; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógép programok [letölthető];

 számítógépprogramok rögzített; szoftverek rögzített.

 35    Adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése; keresőmotor optimalizálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; üzleti felvilágosítás,

 tájékoztatás; üzleti információk.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; hálózati kiszolgálók [web

szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; 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;
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számítógép-szoftver fenntartása; számítógép-szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások;

 szerverbérlés; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  216.415

 ( 151 )  2015.08.13.

 ( 210 )  M 14 03083

 ( 220 )  1972.11.21.

 ( 732 )  FAST ČR, a.s., Praha 10 (CZ)

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

 ( 541 )  PHILICO

 ( 511 )  7    Mosodai mosó- és szárítógépek, valamint ezek kombinációja; e gépek alkatrészei és tartozékai.

  11    Fagyasztógépek, hűtőszekrények, alkatrészeik és tartozékaik.

 ( 111 )  216.416

 ( 151 )  2015.08.14.

 ( 210 )  M 15 00371

 ( 220 )  2015.02.11.

 ( 732 )  BASF SE, Ludwigshafen am Rhein (DE)

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

 ( 541 )  VIVAT

 ( 511 ) 5    Kártékony állatok elpusztítására és irtására szolgáló készítmények; rovarirtó szerek, inszekticidek; gombaölő

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), rovarirtó szerek.

 ( 111 )  216.417

 ( 151 )  2015.08.14.

 ( 210 )  M 15 00091

 ( 220 )  2015.01.15.

 ( 732 )  LIDL Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)

 ( 740 )  Dr. Kovács Nikolett, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Baromfi és baromfi termékek; friss baromfi.

 ( 111 )  216.419

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 03552

 ( 220 )  2014.11.24.

 ( 732 )  Hunttrophy Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerekes Gábor, Budapest

 ( 541 )  Hungarian Big Five

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.420

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 02710

 ( 220 )  2014.09.05.

 ( 732 )  Maraton Lapcsoport - Multivizió Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Kálmán Márton, Budapest

 ( 541 )  Helyi Polgár

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

 klisék.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  41    Könyvkiadás.

 ( 111 )  216.421

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 01429

 ( 220 )  1998.04.09.

 ( 732 )  International Data Group Inc., Framingham, Massachusetts (US)

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

 ( 541 )  GAMEPRO

 ( 511 )   16    Nyomtatott publikációk.

  35    Kiállítások, bemutatók, vásárok szervezése kereskedelmi, üzleti vagy hirdetési célból.

 42    Weboldal és online szolgáltatások; számítógépes hozzáférési idő biztosítása; szoftvertervezés; számítógép

hardverre, szoftverre, valamint az internet használatára vonatkozó tanácsadási szolgáltatások; számítógépes

termékekre, csúcstechnológiai termékekre és kommunikációs termékekre vonatkozó információ nyújtása;

weboldalak tervezése és weboldalakkal kapcsolatos tanácsadás; weboldalak és online szolgáltatások

létrehozására, fejlesztésére, karbantartására és használatára vonatkozó tanácsadó szolgálat; online

szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása; információ online nyújtása; az internet magán és vállalati célú

hozzáférésével és használatával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatás; weboldalak készítésére, fejlesztésére,

 karbantartására és használatára vonatkozó tanácsadó szolgálat.

 ( 111 )  216.422

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 01430

 ( 220 )  1998.02.26.

 ( 732 )  International Data Group, Inc., Framingham, Massachusetts (US)

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

 ( 541 )  GAMESTAR

 ( 511 )   16    Nyomtatott publikációk.

  35    Kiállítások, bemutatók, vásárok szervezése kereskedelmi, üzleti vagy hirdetési célból.

 42    Weboldalak és online szolgáltatások létrehozására, fejlesztésére, karbantartására és használatára vonatkozó

tanácsadó szolgálat; online szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása; számítógépes hozzáférési idő

biztosítása; szoftvertervezés; számítógépes hardverre és szoftverre vonatkozó tanácsadó szolgáltatás; az internet

magán és vállalati célú hozzáférésével és használatával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatás; honlap-tervezési

szolgáltatások; weboldalak készítésére, fejlesztésére, karbantartására és használatára vonatkozó tanácsadó

szolgálat; számítógépes hálózatra, információ technológiára, és számítógépek használatára, weboldalak és online

szolgáltatások létrehozására, fejlesztésére, karbantartására és használatára szolgáló számítógép hardware-re és
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számítógép szoftverre, online szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítására, számítógépekhez való hozzáférés

idejének bérletezésére, szoftvertervezésre, az internet magán és vállalati célú hozzáférésére és használatára,

weboldal tervezési szolgáltatások weboldal létrehozásra, fejlesztésre, fenntartásra és használatra, valamint

számítógépes szoftver és hardver műszaki, mérnöki, tudományos és jogi lehetőségeire, és követelményeire

 vonatkozó információ nyújtása online.

 ( 111 )  216.423

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 03700

 ( 220 )  2014.12.03.

 ( 732 )  Blázek és Anni Bőrdíszműipari és Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Szűcsné dr. Jávor Anna, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Aktatáskák; bevásárlótáskák; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász]; erszények,

pénztárcák; hátizsákok; hitelkártyatartók [levéltárcák]; irattáskák, aktatáskák; kézitáskák; kulcstokok; levéltárcák;

névjegytartók, kártyatartók; oldaltáskák, tarisznyák; szerszámtáskák bőrből (üresen); táskák; utazóládák;

 útitáskák; vadásztáskák [vadászkellékek].

  25    Kesztyűk [ruházat].

 ( 111 )  216.424

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 03701

 ( 220 )  2014.12.03.

 ( 732 )  Blázek és Anni Bőrdíszműipari és Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Szűcsné dr. Jávor Anna, Pécs

 ( 541 )  B & A

 ( 511 )  18    Aktatáskák, bevásárlótáskák, bőröndök, kézitáskák, bőröndök, utazóládák (poggyász), erszények,

pénztárcák, hátizsákok, hitelkártyatartók (levéltárcák), irattáskák, aktatáskák, kézitáskák, kulcstokok, levéltárcák,

névjegytartók, kártyatartók, oldaltáskák, tarisznyák, szerszámtáskák bőrből (üresen), táskák, utazóládák,

 útitáskák, vadásztáskák (vadászkellékek).

  25    Kesztyűk(ruházat).

 ( 111 )  216.425

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 03703

 ( 220 )  2014.12.03.

 ( 732 )  Blázek és Anni Bőrdíszműipari és Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Szűcsné dr. Jávor Anna, Pécs

 ( 541 )  Blázek és Anni

 ( 511 )  18    Aktatáskák, bevásárlótáskák, bőröndök, kézitáskák, bőröndök, utazóládák (poggyász), erszények,

pénztárcák, hátizsákok, hitelkártyatartók (levéltárcák), irattáskák, aktatáskák, kézitáskák, kulcstokok, levéltárcák,

névjegytartók, kártyatartók, oldaltáskák, tarisznyák, szerszámtáskák bőrből (üresen), táskák, utazóládák,

 útitáskák, vadásztáskák (vadászkellékek).

  25    Kesztyűk (ruházat).

 ( 111 )  216.426

 ( 151 )  2015.08.25.
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 ( 210 )  M 15 00055

 ( 220 )  2015.01.14.

 ( 732 )  Tamási Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Rizs, gabonyakészítmények.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  216.427

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00064

 ( 220 )  2015.01.14.

 ( 732 )  DR. IMMUN Kft., Hatvan (HU)

 ( 541 )  Lord

 ( 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).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (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 )  216.428

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00067

 ( 220 )  2015.01.14.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 videoszalagok kölcsönzése.

 ( 111 )  216.429

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00068

 ( 220 )  2015.01.14.

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

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

 ( 541 )  regiojatek.hu

 ( 511 )   15    Hangszerek.
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 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

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

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

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

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

 videoszalagok kölcsönzése.

 ( 111 )  216.430

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00069

 ( 220 )  2015.01.14.

 ( 732 )  REGIOLAND Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  REGIOLAND

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.431

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00070

 ( 220 )  2015.01.14.

 ( 732 )  ZENIT DENTÁL Fogászati Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szőcs Árpád László, 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 )  216.432

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00229

 ( 220 )  2015.01.27.

 ( 732 )  Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pulay Kristóf, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.433

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00231

 ( 220 )  2015.01.27.

 ( 732 )  Nagy Kálmán, Celldömölk (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   16    Öntapadó címkék [papíráruk].

 ( 111 )  216.434

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00234

 ( 220 )  2015.01.27.

 ( 732 )  Slovenské pramene a zriedla, a.s. 100%, Budis (SK)

 ( 740 )  Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ZLATA STUDNA

 ( 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 )  216.435

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00362

 ( 220 )  2015.02.11.

 ( 732 )  Hungaria Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Hungaria - Pezsgő Másképp!

 ( 511 )   33    Borok és pezsgők.

 ( 111 )  216.436

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00363

 ( 220 )  2015.02.11.

 ( 732 )  ÁSZ-KOLBÁSZ Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 541 )  BOJTÁR

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

 ( 111 )  216.437

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00491

 ( 220 )  2015.02.20.

 ( 732 )  Szent Imre Pincészet Kft., Soltszentimre (HU)

 ( 541 )  NATURETTE
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 ( 511 )  3    Szőlőmagból készült kozmetikai szerek.

 5    Szőlőmag, étrend kiegészítő.

  20    Szőlőmaggal díszített ajándék tárgyak.

  29    Szőlőmag olaj, étkezési.

  30    Szőlőmag őrlemény, étkezési.

 ( 111 )  216.438

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00494

 ( 220 )  2015.02.19.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 )  DESTRUKTOR

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

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

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

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

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

 ( 111 )  216.439

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00619

 ( 220 )  2015.03.04.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.440

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00620

 ( 220 )  2015.03.04.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.441

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00621

 ( 220 )  2015.03.04.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.442

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00622

 ( 220 )  2015.03.04.

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

  ( 546 )
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 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.443

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00623

 ( 220 )  2015.03.04.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.444

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00624

 ( 220 )  2015.03.04.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.445

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00625

 ( 220 )  2015.03.04.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.446

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 03863

 ( 220 )  2014.12.19.

 ( 732 )  Farkas Éva, Budapest (HU)

 ( 541 )  MMM

 ( 511 )   38    Internet, rádióadás.

  41    Rádió és TV programok készítése; rádiós szolgáltatás; show-műsorok; televíziós szórakoztatás.

 ( 111 )  216.447

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 03854

 ( 220 )  2014.12.19.

 ( 732 )  Toos Sports Agency Szolgáltató Kft., Baja (HU)

 ( 740 )  dr. Süle Péter, Budapest

  

( 546 )

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

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

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

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

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

 ( 111 )  216.448

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 03852

 ( 220 )  2014.12.19.

 ( 732 )  Majoros Ágnes Renáta, Győr (HU)

  ( 546 )

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  216.449

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 03598

 ( 220 )  2014.11.26.

 ( 732 )  Mobile LBS Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

  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).

 ( 111 )  216.450

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 03363

 ( 220 )  2014.11.10.

 ( 732 )  Netkir Zrt. 100%, Szeged (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  9    Szoftverek, rögzített.

 ( 111 )  216.451

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 03008

 ( 220 )  2014.10.01.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Búzadara, puding, süteménypor.

 ( 111 )  216.452

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 03007

 ( 220 )  2014.10.01.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Búzadara, puding, süteménypor.

 ( 111 )  216.453

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 03006

 ( 220 )  2014.10.01.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Búzadara, puding, süteménypor.

 ( 111 )  216.454

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 02993

 ( 220 )  2014.10.01.

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

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

 ( 511 )   35    Egészségügyi, egészségmegőrző termékek kereskedelme.

 ( 111 )  216.455

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 02647

 ( 220 )  2014.08.29.

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

 ( 740 )  dr. Zalán Gábor, Budapest

 ( 541 )  Congress Rental Network

 ( 511 )  35    Árusító standok bérbeadás, fénymásológépek kölcsönzése, irodagépek és készülékek kölcsönzése,

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése,

 reklámanyagok kölcsönzése.

 37    Elektromos berendezések felszerelése és javítása, irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása,

konzultáció konstrukciókról, számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása, távbeszélőkészülékek

 üzembe helyezése és javítása, vásári standok és üzletek építése.

 41    Audio-berendezések kölcsönzése, előadások díszleteinek kölcsönzése, játékfelszerelések bérbeadása, rádió-

 és televíziókészülékek kölcsönzése, színpadi díszletek kölcsönzése.

  42    Belsőépítészet, grafikai szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése, számítógépprogramok kölcsönzése.

 ( 111 )  216.456

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 01476

 ( 220 )  2014.05.09.

 ( 732 )  Bringóhintó Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  BRINGÓHINTÓ

 ( 511 )   12    Négykerekű családi bicikli-hintó.

 39    Különleges négykerekű családi bicikli-hintókkal kapcsolatos szállítás; árucsomagolás, áruraktározás;

 utazásszervezés.

 41    Különleges négykerekű családi bicikli-hintókkal kapcsolatos nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport-

 és kulturális tevékenységek szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  216.457

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 03365

 ( 220 )  2014.11.10.

 ( 732 )  Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); információmenedzsment, pályázatírás, pályázati tanácsadás.

 ( 111 )  216.458

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 02826

 ( 220 )  2014.09.15.
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 ( 732 )  Zabosfa KerTÉSZ Kft., Zákányszék (HU)

 ( 740 )  Kazi Péter, Zákányszék

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Fagyasztott gyümölcs; gyümölcs tartósított; gyümölcs párolt; dzsemek; kandírozott gyümölcs; lekvár;

 savanyúságok; szárított zöldség; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldségleves készítmény; zöldségsaláta.

  30    Paprika, őrölt.

 31    Bab, friss; bogyók (friss gyümölcsök); borsó, friss; burgonya, friss; citrom, friss; citrusgyümölcs, friss;

cékla, friss; cukkíni, friss; diófélék (gyümölcsök); fejes saláta, friss; gomba, friss; gyökérzöldségek; gyümölcsök;

hagymák; kukorica; lencse, friss; mogyoró, narancs, paraj, friss; póréhagyma, szőlő, tökfélék, uborka, zöldségek,

 friss.

 ( 111 )  216.459

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 02827

 ( 220 )  2014.09.15.

 ( 732 )  Zabosfa KerTÉSZ Kft., Zákányszék (HU)

 ( 740 )  Kazi Péter, Zákányszék

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Savanyúságok; szárított zöldség; zöldségek, főtt; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldségleves

 készítmény; zöldségsaláta.

  30    Paprika őrölt.

 31    Bab, friss; borsó, friss; cékla, friss; cukkíni, friss; fejes saláta, friss; gomba, friss; gyökérzöldségek;

 hagymák; kukorica; lencse, friss; paraj, friss; póréhagyma, tökfélék, uborka; zöldségek, friss.

 ( 111 )  216.460

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 02828

 ( 220 )  2014.09.15.

 ( 732 )  Zabosfa KerTÉSZ Kft., Zákányszék (HU)

 ( 740 )  Kazi Péter, Zákányszék

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó fagyasztott gyümölcs; Magyarországról származó gyümölcs tartósított;

Magyarországról származó gyümölcs párolt; Magyarországról származó dzsemek; Magyarországról származó

 kandírozott gyümölcs; Magyarországról származó lekvár.

 31    Magyarországról származó bogyók (friss gyümölcsök); Magyarországról származó diófélék (gyümölcsök);

 Magyarországról származó gyümölcsök, mogyoró, szőlő.

 ( 111 )  216.461
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 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 02940

 ( 220 )  2014.09.26.

 ( 732 )  Alurad Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)

 ( 740 )  Papp Ilona, ügyvezető, Jászboldogháza

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  216.462

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 02943

 ( 220 )  2014.09.26.

 ( 732 )  ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)

 ( 740 )  Papp Ilona, ügyvezető, Jászboldogháza

  ( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  216.463

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 02944

 ( 220 )  2014.09.26.

 ( 732 )  ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)

 ( 740 )  Papp Ilona, ügyvezető, Jászboldogháza

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  216.464

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 02945

 ( 220 )  2014.09.26.

 ( 732 )  ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)

 ( 740 )  Papp Ilona, ügyvezető, Jászboldogháza

  ( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  216.465

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 02946

 ( 220 )  2014.09.26.

 ( 732 )  ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)

 ( 740 )  Papp Ilona, ügyvezető, Jászboldogháza

 ( 541 )  ALURAD

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  216.466

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 02947

 ( 220 )  2014.09.26.

 ( 732 )  ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)

 ( 740 )  Papp Ilona, ügyvezető, Jászboldogháza
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 ( 541 )  ALURAD PANEL

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  216.467

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 02948

 ( 220 )  2014.09.26.

 ( 732 )  ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)

 ( 740 )  Papp Ilona, ügyvezető, Jászboldogháza

 ( 541 )  ALURAD RADAL

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  216.468

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 02048

 ( 220 )  2014.06.30.

 ( 732 )  Best Royal Team 2008 Srl., Satu Mare (RO)

 ( 740 )  Dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.469

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 02957
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 ( 220 )  2014.09.29.

 ( 732 )  Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.470

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 03420

 ( 220 )  2014.11.13.

 ( 732 )  Pécsi Egyházmegye, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Borbás Géza, Pécs

 ( 541 )  Püspökkert

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.471

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 03305

 ( 220 )  2014.11.04.

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs, Budapest

  
( 546 )

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

 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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (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).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.472

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 03306

 ( 220 )  2014.11.04.

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs, Budapest

 ( 541 )  Mediaworks - Content first.

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
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anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

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

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

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

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

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

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (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).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.473

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 03307

 ( 220 )  2014.11.04.

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (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).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.474

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 03660

 ( 220 )  2014.12.02.

 ( 732 )  UNILEVER N.V., AL ROTTERDAM (NL)

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; tisztítószerek; testhintőpor, haj- és testápoló tejek, készítmények fejbőr és haj ápolására;

samponok és hajkondicionálók, hajkifésülést könnyítő készítmények; fogkrémek; száj- és fogápoló készítmények;

gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalett készítmények; fürdő- és tusolókészítmények, babafürdetők; bőrápoló

krémek és készítmények; haj-, test- és bőrápoló olajok, krémek és tejek; napvédő készítmények, naptejek,

fényvédő és napozás utáni tejek, olajok és krémek; kozmetikumok; petróleumzselé; ajakápoló készítmények;

hintőporok; vatta, fülpálcikák; kozmetikai korongok, törlők vagy kendők; nedvesített vagy impregnált tisztító

 korongok, törlők vagy kendők.

5    Gyógyszerészeti készítmények; fertőtlenítők és fertőzésgátlók; légfrissítő készítmények; higiéniai termékek

és készítmények; fogászati viasz; kötszerek, sebtapaszok; gyógyhatású anyagot tartalmazó készítmények bőrre és

hajra; gyógyhatású anyagot tartalmazó készítmények ajakra; napégést kezelő és/vagy enyhítő készítmények;

kenőcsök és krémek a pelenka által okozott kiütések kezelésére; összehúzó bőrtonifikáló szerek, bőrtonikok;

gyógyhatású anyagot tartalmazó bőrápoló krémek és tejek; nedvszívó korongok a személyi higiéniához;

bébiételek; vitaminok csecsemőknek és gyógyszerek csecsemőknek; petróleumzselé gyógyászati használatra;

diétás élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra; gyógynövény készítmények gyógyászati célokra;

gyógynövény-kiegészítők és gyógynövénykivonatok; gyógyhatású anyagot tartalmazó gyógynövényitalok;

vitaminok, ásványi anyagok; táplálék-kiegészítők; a fenti termékek mindegyike csecsemők vagy kisgyermekek

 részére.

 16    Eldobható papírpelenkák és papírpelenka betétek; gyermekegészséggel és gyermekápolással kapcsolatos

 könyvek és brosúrák.

 ( 111 )  216.475

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 14 03193

 ( 220 )  2014.10.21.

 ( 732 )  Innofor-Invest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gubovics Mihály Jánosné, 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).

 ( 111 )  216.476

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00019

 ( 220 )  2015.01.08.

 ( 732 )  Altering Gyártó és Kereskedelmi Betéti Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Sütemény alapporok.

 ( 111 )  216.477

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00018

 ( 220 )  2015.01.08.

 ( 732 )  Szabó Éva, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.478

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00013

 ( 220 )  2015.01.07.

 ( 732 )  Hunalmo Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  HUNALMO

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

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

és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
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 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 111 )  216.479

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00025

 ( 220 )  2015.01.09.

 ( 732 )  Pénziránytű - Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kapolyi József, Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pénziránytű

 ( 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).

 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 )  216.480

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00322

 ( 220 )  2015.02.05.

 ( 732 )  LABORATOIRES THEA, Clermont-Ferrand (FR)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 541 )  BLEPHAGEL

 ( 511 ) 3    Szemészeti tisztítószer szemhéjak és szempillák részére, hidratáló krémek szemhéjakra és szempillákra és

kozmetikumok és szemészeti készítmények sminkhez, smink eltávolításához és szemek, szemhéjak és szempillák

tisztításához és ápolásához; törlőkendők, testápolók és krémekkel impregnált törlőkendők kozmetikai használatra

sminkhez, smink eltávolításához, szemek, szemhéjak és szempillák tisztításához és ápolásához krémek és gélek

kozmetikai használatra sminkhez, smink eltávolításához, szemek, szemhéjak és szempillák tisztításához és

 ápolásához.

5    Szemészeti készítmények és gélek, szemészeti felhasználásra; szemészeti termékek nevezetesen higiéniai

termékek orvosi célokra, fertőtlenítőszerek higiéniai és orvosi célokra (kivéve szappanok), szemcseppek és

 szemészeti fertőtlenítőszerek.

 ( 111 )  216.481

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00324

 ( 220 )  2015.02.05.

 ( 732 )  Tarjányi Nanetta, Szentlászló (HU)

 ( 541 )  TENSEL

 ( 511 )  10    Állatgyógyászati készülékek és eszközök; aneszteziára, érzéstelenítésre szolgáló készülékek; diagnosztikai

készülékek gyógyászati használatra; elektromos akupunktúrás eszközök; elemzőkészülékek gyógyászati

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 17. szám, 2015.09.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1689



 használatra; fizikoterápiás készülékek; gyógyászati készülékek és eszközök; szülészeti készülékek.

 ( 111 )  216.482

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00326

 ( 220 )  2015.02.05.

 ( 732 )  Konyhakör Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.483

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00201

 ( 220 )  2015.01.23.

 ( 732 )  HUNGAROPHARMA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Gyöngy Patikák - akcióban az egészség

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 )  216.484

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00462

 ( 220 )  2015.02.18.

 ( 732 )  HÁZAK ÁSZA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nagytarcsa (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Ajtóbetétek fémből; ajtókeretek, ajtótokok fémből; ajtószerelvények fémből.

 19    Ajtók, nem fémből; ajtókeretek, nem fémből; ajtótáblák, kapubélletek nem fémből; ajtótokok nem fémből;

 biztonsági ajtók.
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 ( 111 )  216.485

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00452

 ( 220 )  2015.02.17.

 ( 732 )  PhysioVit Nemzetközi Oktatási- és Terápiaközpont Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

 ( 541 )  PhysioVit

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.486

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00579

 ( 220 )  2015.03.02.

 ( 732 )  International Personal Finance plc, Leeds (GB)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 541 )  HAPIKÖLCSÖNÖK

 ( 511 )  36    Pénzügyi szolgáltatások; kölcsönök és fogyasztói hitelek nyújtása; biztosítási szolgáltatások;

otthonbiztosítási és súlyos betegségekre vonatkozó biztosítási szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása;

pénzügyek igazgatása; hitelnyújtási szolgáltatások; részletfizetés és lízing finanszírozás; kártyával működtetett

pénzügyi szolgáltatások; hitelkártya és bankkártya szolgáltatások; debitkártya szolgáltatások; bankkártyával

kapcsolatos szolgáltatások; adósság begyűjtése és adósság faktorálási szolgáltatások; részletfizetési szolgáltatás,

elektronikus tőkeátutalás, bankautomata szolgáltatások; készpénzkezelés; számlakivonatok kiadása; megtakarítasi

és biztosítási szolgáltatások; tartozáskezelő szolgáltatások; pénzügyi és befektetési menedzsmentszolgáltatások;

befektetési banki és megtakarítási szolgáltatások; tőzsdeügynöki szolgáltatások, tevékenységek; számlafizetési

szolgáltatasok; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; pénzügyi tervezési és befektetési tanácsadó

szolgáltatások; pénzügyi kutatási szolgáltatások; nyugdíjpénztári szolgáltatások; befektetések adminisztrációja és

értékelése; az összes fenti említett szogáltatással kapcsolatos tanácsadási, konzultációs és információs

 szolgáltatások.

 ( 111 )  216.487

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00593

 ( 220 )  2015.03.04.

 ( 732 )  Premier Outlets Center Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Multas András, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Premier Outlet

 ( 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
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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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.488

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00594

 ( 220 )  2015.03.04.

 ( 732 )  Premier Outlets Center Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Multas András, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Premier Outlets Center

 ( 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.489

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00595

 ( 220 )  2015.03.04.

 ( 732 )  Premier Outlets Center Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Multas András, Partos és Noblet 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.490

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00596

 ( 220 )  2015.03.04.

 ( 732 )  Premier Outlets Center Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Multas András, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 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).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.491

 ( 151 )  2015.08.25.

 ( 210 )  M 15 00598

 ( 220 )  2015.03.04.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.492

 ( 151 )  2015.08.26.

 ( 210 )  M 14 02933

 ( 220 )  2014.09.26.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó hústermékek, szalámik, kolbászok, sonkák.

 ( 111 )  216.493

 ( 151 )  2015.08.26.

 ( 210 )  M 14 03932

 ( 220 )  2014.12.30.

 ( 732 )  KÜRT AKADÉMIA Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Stegmajer Péter ügyvéd, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; oktatás; oktatási tárgyú

 információk.

 ( 111 )  216.494

 ( 151 )  2015.08.26.

 ( 210 )  M 15 00160

 ( 220 )  2015.01.21.

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

 ( 740 )  dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

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

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

 videoszalagok kölcsönzése.

 ( 111 )  216.495

 ( 151 )  2015.08.26.

 ( 210 )  M 15 00313

 ( 220 )  2015.02.05.

 ( 732 )  Szabóné Horváth Karola, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pozsgay Péter, Budapest

 ( 541 )  NatuRex

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

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

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

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

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

 ( 111 )  216.496

 ( 151 )  2015.08.26.

 ( 210 )  M 14 03833

 ( 220 )  2014.12.18.

 ( 732 )  RSM PANNÓNIA Kft., Pusztacsalád (HU)

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

 ( 541 )  RSM Pannónia

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.497

 ( 151 )  2015.08.26.

 ( 210 )  M 15 00073

 ( 220 )  2015.01.15.

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

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

  

( 546 )
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 ( 511 )   15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 videoszalagok kölcsönzése.

 ( 111 )  216.498

 ( 151 )  2015.08.26.

 ( 210 )  M 15 00074

 ( 220 )  2015.01.15.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 videoszalagok kölcsönzése.

 ( 111 )  216.499

 ( 151 )  2015.08.26.

 ( 210 )  M 15 00076

 ( 220 )  2015.01.15.

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

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

 ( 541 )  hunorjatek.hu

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

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

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

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

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

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

 videoszalagok kölcsönzése.

 ( 111 )  216.500

 ( 151 )  2015.08.26.

 ( 210 )  M 15 00077

 ( 220 )  2015.01.15.

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

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

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

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

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

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

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

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

 videoszalagok kölcsönzése.

 ( 111 )  216.501

 ( 151 )  2015.08.26.

 ( 210 )  M 15 00092

 ( 220 )  2015.01.15.

 ( 732 )  LAJMI 2000 Kft., Taksony (HU)

 ( 541 )  Lajmi

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

 ( 111 )  216.502

 ( 151 )  2015.08.26.

 ( 210 )  M 15 00240

 ( 220 )  2015.01.28.

 ( 732 )  Noispot Innovations Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Szoftverek kereskedelme.

  41    Kiadói tevékenység; szoftver kiadása.

 42    Számítógépek programozása; számítógépes programozással kapcsolatos tanácsadás; szoftver fejlesztés;

 információ-technológiai szaktanácsadás és szolgáltatás.

 ( 111 )  216.503

 ( 151 )  2015.08.26.

 ( 210 )  M 15 00241

 ( 220 )  2015.01.28.

 ( 732 )  EUCIS Partners Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Szoftverek kereskedelme.

  41    Kiadói tevékenység; szoftver kiadása.

 42    Számítógépek programozása; számítógépes programozással kapcsolatos tanácsadás; szoftver fejlesztés;

 információ-technológiai szaktanácsadás és szolgáltatás.

 ( 111 )  216.504

 ( 151 )  2015.08.26.

 ( 210 )  M 15 00242

 ( 220 )  2015.01.28.
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 ( 732 )  Chemium Kft., Tataháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Vegyi áruk kereskedelme.

 ( 111 )  216.505

 ( 151 )  2015.08.26.

 ( 210 )  M 15 00370

 ( 220 )  2015.02.11.

 ( 732 ) Vandemoortele Lipids "naamloze vennootschap" (A joint stock company duly organized and existing

 under the laws of Belgium), Gent (BE)

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

 ( 541 )  SARINA

 ( 511 )   29    Étkezési olajok és zsírok és zsír emulziók.

 ( 111 )  216.506

 ( 151 )  2015.08.26.

 ( 210 )  M 15 00372

 ( 220 )  2015.02.12.

 ( 732 )  Tóth Mihály, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek, zenés rendezvények.

 ( 111 )  216.507

 ( 151 )  2015.08.26.

 ( 210 )  M 15 00497

 ( 220 )  2015.02.23.

 ( 732 )  Entervill Kft., Budajenő (HU)

 ( 541 )  Entervill

 ( 511 )  9    Fénycsőgyújtó, fénycsőgyújtó elektronika.

  11    Világító berendezések.

 42    Világítóberendezésekkel és elektronikával kapcsolatos tudományos és műszaki tervezői és kutatói

 tevékenység.

 ( 111 )  216.508

 ( 151 )  2015.08.27.

 ( 210 )  M 14 03627

 ( 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

  

( 591 )

 ( 511 )  5    Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

  10    Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.
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  44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, on-line vércukornaplóval kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  216.509

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 14 03745

 ( 220 )  2014.12.10.

 ( 732 )  Koósz Zoltán, Siófok (HU)

 ( 541 )  Balatonkör

 ( 511 )  35    Árubemutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]terjesztése; reklámozás;

 szponzorok felkutatása.

 41    Sportversenyek rendezése; szórakoztatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; fotóriportok készítése;

 versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; kerékpártúra szervezése, rendezése a Balaton környékén.

 ( 111 )  216.510

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 14 03747

 ( 220 )  2014.12.11.

 ( 732 )  Terrapark Fitness Kft., Tárnok (HU)

 ( 740 )  dr. Bogó Dániel, Bogó & Matoltsy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Aprósütemény; aprósütemény, teasütemény; árpa, hántolt; árpaliszt; árpa, porrá tört; babliszt; bonbonok

[cukorkák]; bors; briós; burgonyaliszt; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips

[gabonakészítmény]; chutney [fűszeres ízesítő]; cikória [pótkávé]; cukor; cukorkaáruk; cukrászsütemények; curry

[fűszer]; csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült

tortadíszek; csokoládés mousse-ok [habok]; csokoládés tej [ital]; dara emberi táplálkozásra; darált fokhagyma

[fűszer]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; diófélékből készült lisztek; ecet; édesítőszerek, (természetes);

élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; ételízesítő [fűszer]; fagyasztott joghurt [cukrászati jég]; fagylalt,

jégkrém; fahéj [fűszer]; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; gabonakészítmények; glükóz étkezési

használatra; gríz, kuszkusz, búzadara; gyömbér [fűszer]; gyümölcsös sütemények/torták; húspástétomok;

húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítőszerek; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejes ital; kapribogyók;

karamellák [cukorkák]; keksz; kekszek; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti füvek, konzervált

[ízesítőszer]; ketchup [szósz]; konyhasó; kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; lenmag

emberi fogyasztásra; lepények (gyümölcsös); lisztek; liszttartalmú ételek; magas protein tartalmú gabonaszeletek;

makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra; malátakivonat élelmezési célra; malátás kekszek;

mandulás cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény; melasz; méz; müzli; müzli szeletek; rizs; rizspuding;

rizssütemény; sós kekszek; sörecet; spagetti; sütemények; süteményekhez való tészta; süteménypor;

süteménytészta; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna

sütési célokra]; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió; szójabab-pástétom [ételízesítő]; szójaliszt;

szójaszósz; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; tápióka; tápiókaliszt; vanília [ízesítőszer]; zabalapú ételek;

 zabdara; zab hántolt/tisztított; zabliszt; zabpehely; zsemlék; zsemlemorzsa.

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

és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; eladási propaganda mások számára; hirdetési hely kölcsönzése;
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információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálat; közvéleménykutatás;

marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós

reklámozás; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; segítségnyújtás

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szabadtéri hirdetés; szakmai

konzultációk üzleti ügyekben; szponzorok felkutatása; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó

szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések

 ügyintézése.

 43    Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló

 éttermek.

 ( 111 )  216.511

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 14 03891

 ( 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 )  216.512

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 14 03895

 ( 220 )  2014.12.23.

 ( 732 )  LAWMATCH Tanácsadó és Szolgáltató 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; 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 )  216.513

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 14 03898

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 17. szám, 2015.09.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1700



 ( 220 )  2014.12.23.

 ( 732 )  DSM Pro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Géczi Beatrix, Géczi & Géczi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Arra gondolsz? Gondolj erre is!

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.514

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 14 03900

 ( 220 )  2014.12.22.

 ( 732 )  Iron & Smith Kft., Szada (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Nikolett, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  216.515

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 15 00135

 ( 220 )  2015.01.19.

 ( 732 )  Vertigo Publishing Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Maurer-Morvai Ágnes, Nagymaros

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  216.516

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 15 00138

 ( 220 )  2015.01.19.
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 ( 732 )  Ibrahim Aksoy, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  216.517

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 15 00413

 ( 220 )  2015.02.12.

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

 ( 541 )  ZILETA

 ( 511 ) 5    Gyógyszerkészítmények, kivéve az onkológiai és az osteoporosis kezelésére használt

 gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.518

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 15 00283

 ( 220 )  2015.02.02.

 ( 732 )  Halász Éva, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdu Krisztina, Világi-Hajdu Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Táskák.

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

  40    Szabás, szabászati szolgáltatások; ruhák átalakítása; ruhavarrás.

 ( 111 )  216.520

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 15 00544

 ( 220 )  2015.02.26.

 ( 732 )  Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Krisztián, Debrecen

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  216.521

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 15 00668

 ( 220 )  2015.03.05.

 ( 732 )  Medgyasszay László, Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  dr. Csontos Réka, dr. Csontos Réka Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PIANO

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; átmeneti szállások bérlete; helyfoglalás panziókban;

helyfoglalás szállodákban; motelek; panziók; szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek [szállodák,

 panziók]; szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  216.522

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 14 02651

 ( 220 )  2014.08.29.

 ( 732 )  Esentis Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Kalcsu Marcell, Kecskemét

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek.

 ( 111 )  216.523

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 14 02336

 ( 220 )  2014.07.22.

 ( 732 )  Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Magyarországról származó búzalisztből készült száraztészta.

 ( 111 )  216.524

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 14 03254

 ( 220 )  2014.10.28.

 ( 732 )  Vitamin Szalon Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  Első magyar zöldség-gyümölcs franchise

 ( 511 )   31    Magyarországról származó friss zöldségek és gyümölcsök.

 ( 111 )  216.525

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 14 03139

 ( 220 )  2014.10.15.

 ( 732 )  VIASAT Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bálint Andrea, Budapest

 ( 541 )  Aznaposok

 ( 511 )  35    Árubemutatás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyag naprakész állapotba
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hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámfilmek előállítása, reklámozás, reklámszövegek publikálása,

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

 felkutatása; telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás.

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

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

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

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

 üzenetek küldése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése

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

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

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

játékfelszerelések bérbeadása; játékkaszinók szolgáltatásai; játékkölcsönzés; jegyirodai szolgáltatások

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

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

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

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

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

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

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

 kiadása (nem reklámcélú); videofilmezés; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; zene összeállítása.

 ( 111 )  216.526

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 14 03136

 ( 220 )  2014.10.15.

 ( 732 )  Kuris Tamás, Budapest (HU)

 ( 541 )  Awful

 ( 511 )  9    Hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k.

  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 )  216.527

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 14 03883

 ( 220 )  2014.12.22.

 ( 732 )  Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Patay Géza, Budapest

 ( 541 )  KATTÁRS

 ( 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).
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 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).

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.528

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 14 03617

 ( 220 )  2014.11.27.

 ( 732 )  Szegedi Női Vízilabda Egyesület, Szeged (HU)

 ( 740 )  Drégelyi Zoltán József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák (oktatás); coaching (tréning); egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz

tréning); gyakorlati képzés (szemléltetés); időmérés sporteseményeken; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; oktatás; sport edzőtábori szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; testnevelés; versenyek

 szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

 ( 111 )  216.529

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 14 03494

 ( 220 )  2014.11.19.

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

 ( 541 )  1996 SZERENCSI BONBON

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

 parányok.

 ( 111 )  216.530

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 14 03490

 ( 220 )  2014.11.19.

 ( 732 )  PARADOX-Hungary Scorpio Biztonsági Szolgálat Kft., Szeged (HU)
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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).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.531

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 14 02529

 ( 220 )  2014.08.12.

 ( 732 )  Net-jog.hu Kft., Maglód (HU)

 ( 541 )  Net-jog.hu

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak

számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós

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

terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; segítségnyújtás

üzletvezetéshez; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; szponzorok

felkutatása; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;

 üzletvezetési tanácsadó szalgálatok; vásárlási megrendelések ügyintézése.

  38    Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; fórumok biztosítása az interneten; üzenetek küldése.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; jogi kutatás;

 képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; személyes háttéradatok vizsgálata.

 ( 111 )  216.532

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 15 00406

 ( 220 )  2015.02.12.

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

 ( 541 )  ROZELLA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.533

 ( 151 )  2015.08.28.
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 ( 210 )  M 15 00404

 ( 220 )  2015.02.12.

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

 ( 541 )  RECANTO

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.534

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 15 00403

 ( 220 )  2015.02.12.

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

 ( 541 )  POLATIL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.535

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 15 00401

 ( 220 )  2015.02.12.

 ( 732 )  AVALON PARK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AVALON PARK - Élmény a természetben.

 ( 511 )   41    Sportversenyek rendezése; sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatás.

  43    Szállodai szolgáltatások; turistaházak; üdölőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátóipar.

 ( 111 )  216.536

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 15 00400

 ( 220 )  2015.02.12.

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

 ( 541 )  OSTOLIT

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.537

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 15 00395

 ( 220 )  2015.02.12.

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

 ( 541 )  LORMINA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.538

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 15 00271

 ( 220 )  2015.01.29.

 ( 732 )  dr. Fekete János, Balatonfenyves (HU)

 Fekete László, Balatonfenyves (HU)

 dr. Seffer István, Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Derzsi Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dr. Seffer Life Elixir "Minden korty mosoly"
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 ( 511 )  5    Elixírek, gyógyitalok, vitaminkészítmények.

 ( 111 )  216.539

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 14 02650

 ( 220 )  2014.08.29.

 ( 732 )  I Love Bio Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 591 )

 ( 511 )  5    Diétás élelmiszerek.

  30    Gabonakészítmények, extrudált növényi eredetű élelmiszerek, snackok.

 ( 111 )  216.540

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 14 03262

 ( 220 )  2014.10.29.

 ( 732 )  Gablini Vagyonkezelő, Fejlesztő és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Személyautók, tehergépkocsik, munkakagépek, autóalkatrészek, autógumik, gépjárműjavitáshoz szükséges

gépek és szerszámok, szofverek kereskedelmi bonyolítása; vásárok; termék bemutatók és kereskedelmi és

 reklámcélú kiállítások szervezése; marketing tevékenység.

 36    Biztosítások; alkusz/ügynöki tevékenység; faktorálási szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások;pénzügyi

 ügyletek bonyolítása.

 41    Szakmai képzések; marketing és reklám kiadványok; könyvkiadás; rádió- és televíziós valamint internetes

 programok készítése.

 ( 111 )  216.541

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 14 03730

 ( 220 )  2014.12.09.

 ( 732 )  HCH IMMO Kft., Hévíz (HU)

 ( 740 )  dr. Kozma Béla, Kozma Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

  39    Utazásszervezés.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.542

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 14 03731

 ( 220 )  2014.12.09.

 ( 732 )  Zhang Da Zheng, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Deme János, Deme Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 ( 111 )  216.543

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 14 03734

 ( 220 )  2014.12.10.

 ( 732 )  Nagy Attila, Göd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Lécek fémből; fémtömegcikk.

 11    Csillárok; lámpaernyők; lámpaernyőtartók; lámpák, elektromos; lámpák világításra; lámpások világításra;

 lampionok; mennyezetvilágítások; haranglámpák, gömb alakú lámpák; ívlámpák; világító berendezések.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  216.544

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 14 03737

 ( 220 )  2014.12.10.

 ( 732 )  MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ernszt János, Ernszt Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A Városliget fénypontja

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.545

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 14 03875

 ( 220 )  2014.12.18.

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

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

 ( 541 )  Minden nagyon egyben van.

 ( 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).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 17. szám, 2015.09.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1709



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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.546

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 14 03871

 ( 220 )  2014.12.19.

 ( 732 )  U1 Kutató Fejlesztő és Innovációs Központ Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.547

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 14 03870

 ( 220 )  2014.12.19.

 ( 732 )  U1 Kutató Fejlesztő és Innovációs Központ Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.548

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 15 00407

 ( 220 )  2015.02.12.

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

 ( 541 )  TALIPID

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.549

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 15 00405

 ( 220 )  2015.02.12.

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

 ( 541 )  ROXINA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.550

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 15 00402

 ( 220 )  2015.02.12.

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

 ( 541 )  PAMPAKORAN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 111 )  216.551

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 15 00396

 ( 220 )  2015.02.12.

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

 ( 541 )  NEBLINA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.552

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 15 00393

 ( 220 )  2015.02.12.

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

 ( 541 )  KYLITA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  216.553

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 15 00277

 ( 220 )  2015.01.30.

 ( 732 )  Ádám Roland, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Cirkuszi előadások amerikai cirkuszművészek fellépésével; cirkuszi szórakoztatási szolgáltatások amerikai

 cirkuszművészek fellépésével.

 ( 111 )  216.556

 ( 151 )  2015.09.01.

 ( 210 )  M 14 03920

 ( 220 )  2014.12.29.

 ( 732 )  Nagy Nóra, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kamondi Mónika, Dr. Kamondi Ügyvédi Iroda, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árusító standok bérbeadása; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások

számára; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; hirdetési hely

kölcsönzése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; reklámanyagok

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

 reklámszövegek szerkesztése; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és
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lebonyolítása; fogadások tervezése [szórakoztatás]; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú

 információk; zenei produkciók.

 ( 111 )  216.557

 ( 151 )  2015.09.01.

 ( 210 )  M 14 03916

 ( 220 )  2014.12.29.

 ( 732 )  Németh Krisztina Mária, Tata (HU)

 ( 541 )  NKM Design

 ( 511 )   40    Kerámia készítés.

 ( 111 )  216.558

 ( 151 )  2015.09.01.

 ( 210 )  M 14 03915

 ( 220 )  2014.12.29.

 ( 732 )  Németh Krisztina Mária, Tata (HU)

 ( 541 )  NKM Őrangyal ékszerek

 ( 511 )   40    Kerámia készítés.

 ( 111 )  216.559

 ( 151 )  2015.09.01.

 ( 210 )  M 14 03912

 ( 220 )  2014.12.29.

 ( 732 )  Hamad International Airport Management and Operational Company, Doha (QA)

 ( 740 )  Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Repülőtér irányítása és üzemeltetése; üzleti adminisztráció áru és személyszállítás területén.

 39    Légi utasszállítás; légi áru- és termékszállítás; áruk csomagolása és tárolása; utazásszervezés; légi szállítás;

vízi utazások szervezése; utak szervezése; helyfoglalás utazáshoz; futárszolgálat; szállítással kapcsolatos

 foglalások; szállítási információk nyújtása.

 ( 111 )  216.560

 ( 151 )  2015.09.01.

 ( 210 )  M 14 03632

 ( 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 )  PILLE

 ( 511 )  5    Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

  10    Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

 44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások biztosítása a

 vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.
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 ( 111 )  216.561

 ( 151 )  2015.09.01.

 ( 210 )  M 14 03630

 ( 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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

  10    Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

 44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások biztosítása a

 vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  216.562

 ( 151 )  2015.09.01.

 ( 210 )  M 14 03629

 ( 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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

  10    Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

 44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások biztosítása a

 vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  216.563

 ( 151 )  2015.09.01.

 ( 210 )  M 14 03517

 ( 220 )  2014.11.20.

 ( 732 )  Tokaj.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Tokaj (HU)

 ( 740 )  dr. Vinnai Balázs, Miskolc

 ( 541 )  Tokaji Ősz

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.564

 ( 151 )  2015.09.01.

 ( 210 )  M 14 03516

 ( 220 )  2014.11.20.

 ( 732 )  Tokaj.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Tokaj (HU)

 ( 740 )  dr. Vinnai Balázs, Miskolc

  

( 546 )
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 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.565

 ( 151 )  2015.09.01.

 ( 210 )  M 14 03515

 ( 220 )  2014.11.20.

 ( 732 )  BORCode Gourmet-Wine-School Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.566

 ( 151 )  2015.09.01.

 ( 210 )  M 14 03283

 ( 220 )  2014.10.30.

 ( 732 )  dr. Medveczky Mihály, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.567

 ( 151 )  2015.09.01.

 ( 210 )  M 14 03168

 ( 220 )  2014.10.17.

 ( 732 )  Adamaski Antal, Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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 szereplő valamennyi áru).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  216.568

 ( 151 )  2015.09.01.

 ( 210 )  M 14 03752

 ( 220 )  2014.12.11.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Aludttej, erjesztett tejes italok étkezési célokra, joghurt, kefir, kumisz [tejes ital], milk shake-ek [tejalapú

frappé italok], prosztokvasa [savanyított tej], rjazsenka [erjesztett sült tej], sajtok, sűrített tej, szmetana [tejföl],

tej, tejes italok, tejet tartalmazó italok, tejoltó, tejsavó, tejszínhab, tejszín [tejtermék], tejtermékek, vaj, vajkrém;

fűszerek és növényi származású adalékok hozzáadásával ízesített tejtermékek, füstölt sajtok; natúr és ízesített

 túrók, túrókrémek, tej alapú szendvicskrémek.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési

oldalak készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; közvélemény kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] kölcsönzése és terjesztése; reklámfilmek

előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; rádiós reklámozás; statisztikák összeállítása; számítógépes

nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; vásárlási megrendelések

ügyintézése; webshop üzemeltetés; internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám

 szolgáltatások.

 ( 111 )  216.569

 ( 151 )  2015.09.01.

 ( 210 )  M 14 03633

 ( 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 )  Diabmanag

 ( 511 )  5    Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

  10    Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

 44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások biztosítása a

 vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  216.570

 ( 151 )  2015.09.01.

 ( 210 )  M 14 03392

 ( 220 )  2014.11.12.

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

 ( 740 )  Dr. Kelemen Kinga, Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 38    Telekommunikáció, teletext szolgáltatás, TV-, rádió- és kábeltelevíziós, valamint on-line műsorok

sugárzása; on-line számítógépes szolgáltatások, üzenetek gyűjtése, nyújtása és továbbítása számítógép útján is;

képek továbbítása számítógép segítségével; e-mail adatszolgáltatás, mobiltelefonálással kapcsolatos

 szolgáltatások, SMS szolgáltatások, WAP szolgáltatások, MMS szolgáltatás.

 41    Oktatási szolgáltatások; szórakoztatás, rádiós és televíziós szórakoztató műsorok; filmgyártás és

sokszorosítás, filmek bernutatása és kölcsönzése, hang és képfelvétel, egyéb, hang és/vagy képrögzítő

készülékeken történő gyártása, sokszorosítása, ezen hang és/vagy kép felvevőhordozók bemutatása és

kölcsönzése; rádiós és televíziós, szórakoztató jellegű műsorok tervezése és elkészítése; stúdió szolgáltatások és

stúdiók bérlése, ideértve a film, a rádió és televíziós műsorok elkészítéséhez szükséges felszereléseket,

berendezéseket; rádiós és televíziós felvevőkészülékek kölcsönzése; szabadidő és szórakoztató központok;

nyilvános szóraktatás, cirkuszi előadások, állatbemutatók; színházi előadások, musical-ek; koncertek, turnék,

színházi, táncos és/vagy zenés előadások és divatbemutatók szervezése és lebonyolítása; sport és kulturális

tevékenységek, valamint versenyek szervezése és lebonyolítása; újságok és folyóiratok kiadása, folyóiratok

 kölcsönzése; kereskedelmi vásárok, oktatási és kulturális célú kiállítások és vásárok szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  216.571

 ( 151 )  2015.09.01.

 ( 210 )  M 14 03282

 ( 220 )  2014.10.30.

 ( 732 )  dr. Medveczky Mihály, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.572

 ( 151 )  2015.09.01.

 ( 210 )  M 14 03048

 ( 220 )  2014.10.03.

 ( 732 )  Kancsár Tamás Ferenc, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Pető Zsófia Csenge, Budapest

 ( 541 )  MAGMA FLEX

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

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

és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
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 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

7    Mezőgazdasági tevékenységben használt gépek; szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok

kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem

 kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök, keltetőgépek; árusító automaták.

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  216.573

 ( 151 )  2015.09.01.

 ( 210 )  M 14 01400

 ( 220 )  2014.05.05.

 ( 732 )  GUABER S.R.L., Casalecchio di Reno (IT)

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

  

( 554 )

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági és erdészeti készítmények; ásványi készítmények növényi tápoldatokhoz; műtrágya, tápoldat

 növényekhez; növények növekedését szabályozó készítmények.

 5    Mezőgazdasági és erdészeti készítmények; parazitaölő szerek.

  21    Fecskendők virágok és más növények öntözéséhez.

 ( 111 )  216.574

 ( 151 )  2015.09.01.

 ( 210 )  M 15 00288

 ( 220 )  2015.02.02.

 ( 732 )  Friss Oxigén Alapítvány, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Nevelő Ágnes Ilona, Debrecen

  

( 546 )
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 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.575

 ( 151 )  2015.09.01.

 ( 210 )  M 15 00150

 ( 220 )  2015.01.20.

 ( 732 )  Szabó Péter, Tófej (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Orsolya, Dr. Kovács Orsolya Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

 ( 541 )  Delta, a stílusfüggetlen zenekar.

 ( 511 )   41    Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása.

 ( 111 )  216.580

 ( 151 )  2015.09.02.

 ( 210 )  M 13 00741

 ( 220 )  2013.03.19.

 ( 732 )  Patella-96 Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Hagymási Miklós, Törökbálint

 ( 541 )  gyógybolt

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 ( 111 )  216.581

 ( 151 )  2015.09.03.

 ( 210 )  M 15 00557

 ( 220 )  2015.02.27.

 ( 732 )  Groupama Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ruszthy Dániel, Budapest

 ( 541 )  Groupama Biztosító - Bizalomból biztonság

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); reklámozás és/vagy hirdetés szóró-ajándékozás

formájában, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyéb hordozón plakátok, levelek, szórólapok filmek

formájában; reklámozás és/vagy hirdetés elektronikus médián és/vagy a világhálón és/vagy közösségi oldalakon

keresztül; reklámozás és/vagy hirdetés sugárzott és/vagy kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz

kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül; reklámozás és/vagy hirdetés

elektronikus formában távközlési úton vezetékes telefonon, vagy mobil telefonokon keresztül; reklámozás

 és/vagy hirdetés mobil telefon alkalmazásokon keresztül.
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 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás); befektetések, portfóliók kezelése; alapítványok pénzügyi kezelése; biztosítási

ügynöki és alkuszi tevékenység; biztosítások megkötése interneten és/vagy távközlési eszközökön, vagy

hálózatokon keresztül; interneten és/vagy távközlési eszközökön nyújtott biztosítási szolgáltatások; tájékoztatás

és tanácsadás biztosítások és pénzügyek tárgyában telefonon és interneten keresztül is; biztosítási szolgáltatások,

biztosítási árajánlatok és díjajánlatok nyújtása, biztosítási díjak kiszámítása, biztosítási és pénzügyi információk

nyújtása és konzultációs szolgáltatások; biztosítási igények felmérése és feldolgozása, biztosítási igényekkel

kapcsolatos ügyintézés, biztosításokkal kapcsolatos tanácsadás; biztosítási kárigények feldolgozása, biztosítási

igények rendezése, kárrendezés, biztosítási kárigények számítógépes feldolgozása, biztosítási kockázatfelmérés és

kockázatkezelés; biztosításközvetítés; biztosítási ügyletek adminisztrációja; egészségbiztosítás,

egészségbiztosítási szolgáltatások magánszemélyek és vállalatok részére, egészségbiztosítással kapcsolatos

ügynöki és alkuszi szolgáltatások, egészségbiztosítással kapcsolatos megtakarítási programok,

egészségmegőrzéshez kapcsolódó megtakarítási programok, egészségmegőrzéshez kapcsolódó információnyújtás,

egészségügyi szolgáltatások finanszírozása egészségbiztosítással, egészségpénztári tevékenység,

egészségmegőrzési tervek, csoportos egészségbiztosítások; kárbiztosítások, összegbiztosítások, utasbiztosítások,

felelősségbiztosítások, önkormányzati biztosítások, életbiztosítások, baleset biztosítások, törlesztési biztosítások,

vállalkozói és vállalkozási biztosítások, szakmai biztosítások, szakmai felelősségbiztosítások, sportbiztosítások,

 speciális biztosítások, viszontbiztosítások; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); pénzügyi, biztosítási és szakmai képzés; oktatás, továbbképzés,

iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás; sport- és kulturális tevékenységek

 szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  216.582

 ( 151 )  2015.09.03.

 ( 210 )  M 15 00558

 ( 220 )  2015.02.27.

 ( 732 )  Groupama Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ruszthy Dániel, Budapest

 ( 541 )  Bizalomból biztonság

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); reklámozás és/vagy hirdetés szóró-ajándékozás

formájában, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyéb hordozón plakátok, levelek, szórólapok filmek

formájában; reklámozás és/vagy hirdetés elektronikus médián és/vagy a világhálón és/vagy közösségi oldalakon

keresztül; reklámozás és/vagy hirdetés sugárzott és/vagy kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz

kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül; reklámozás és/vagy hirdetés

elektronikus formában távközlési úton vezetékes telefonon, vagy mobil telefonokon keresztül; reklámozás

 és/vagy hirdetés mobil telefon alkalmazásokon keresztül.

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); befektetések, portfóliók kezelése; alapítványok pénzügyi kezelése; biztosítási

ügynöki és alkuszi tevékenység; biztosítások megkötése interneten és/vagy távközlési eszközökön, vagy

hálózatokon keresztül; interneten és/vagy távközlési eszközökön nyújtott biztosítási szolgáltatások; tájékoztatás

és tanácsadás biztosítások és pénzügyek tárgyában telefonon és interneten keresztül is; biztosítási szolgáltatások,

biztosítási árajánlatok és díjajánlatok nyújtása, biztosítási díjak kiszámítása, biztosítási és pénzügyi információk

nyújtása és konzultációs szolgáltatások; biztosítási igények felmérése és feldolgozása, biztosítási igényekkel

kapcsolatos ügyintézés, biztosításokkal kapcsolatos tanácsadás; biztosítási kárigények feldolgozása, biztosítási

igények rendezése, kárrendezés, biztosítási kárigények számítógépes feldolgozása, biztosítási kockázatfelmérés és

kockázatkezelés; biztosításközvetítés; biztosítási ügyletek adminisztrációja; egészségbiztosítás,
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egészségbiztosítási szolgáltatások magánszemélyek és vállalatok részére, egészségbiztosítással kapcsolatos

ügynöki és alkuszi szolgáltatások, egészségbiztosítással kapcsolatos megtakarítási programok,

egészségmegőrzéshez kapcsolódó megtakarítási programok, egészségmegőrzéshez kapcsolódó információnyújtás,

egészségügyi szolgáltatások finanszírozása egészségbiztosítással, egészségpénztári tevékenység,

egészségmegőrzési tervek, csoportos egészségbiztosítások; kárbiztosítások, összegbiztosítások, utasbiztosítások,

felelősségbiztosítások, önkormányzati biztosítások, életbiztosítások, baleset biztosítások, törlesztési biztosítások,

vállalkozói és vállalkozási biztosítások, szakmai biztosítások, szakmai felelősségbiztosítások, sportbiztosítások,

 speciális biztosítások, viszontbiztosítások; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.

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

képzés; oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás; sport- és

 kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

A rovat 180 darab közlést tartalmaz. 
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