
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  216.062

 ( 151 )  2015.06.25.

 ( 210 )  M 13 03189

 ( 220 )  2013.11.04.

 ( 732 )  Future Talents Cup Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.063

 ( 151 )  2015.06.25.

 ( 210 )  M 14 02136

 ( 220 )  2014.07.03.

 ( 732 )  SAMOPTIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  dr. Péter Csaba, Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések 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), kivéve a szemüvegek; sportszemüvegek; napszemüvegek; napellenzők, lencsevédő ernyők;

szemüvegkeretek; csíptetők, cvikkerek; cvikkertokok; foglalatok cvikkerekhez (orrcsíptetőkhöz); szemüvegtokok;

 szemüvegzsinórok; szíjak mobiltelefonokhoz; monoklikhoz kis láncok; lovagló sisakok.

 ( 111 )  216.064

 ( 151 )  2015.06.25.

 ( 210 )  M 14 02137

 ( 220 )  2014.07.03.

 ( 732 )  SAMOPTIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  dr. Péter Csaba, Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
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valamennyi áru), kivéve a szemüvegek; sportszemüvegek; napszemüvegek; napellenzők, lencsevédő ernyők;

szemüvegkeretek; csíptetők, cvikkerek; cvikkertokok; foglalatok cvikkerekhez (orrcsíptetőkhöz); szemüvegtokok;

 szemüvegzsinórok; szíjak mobiltelefonokhoz; monoklikhoz kis láncok; lovagló sisakok.

 ( 111 )  216.169

 ( 151 )  2015.09.08.

 ( 210 )  M 14 02601

 ( 220 )  2003.10.31.

 ( 732 )  ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., New York, New York (US)

 ( 740 )  Dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TEEN VOGUE

 ( 511 )   25    Ruházat; lábbelik; fejfedők; az összes említett termék részei és tartozékai.

 ( 111 )  216.213

 ( 151 )  2015.07.21.

 ( 210 )  M 14 02049

 ( 220 )  2014.06.28.

 ( 732 )  Dr. Villányi Judit 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Nagy Norbert, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Dossziék [papíráruk]; füzetek; iratgyűjtők, dossziék; írómappák; iskolaszerek [papíráruk]; könyvecskék,

 füzetek; naptárak; noteszok; papíráruk.

 35    Áruminták terjesztése; eladási propaganda mások számára; hirdetési oldalak készítése; reklámanyagok

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

 reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése.

 ( 111 )  216.338

 ( 151 )  2015.08.19.

 ( 210 )  M 14 02850

 ( 220 )  2014.09.17.

 ( 732 )  Maxi Lighting Kft., Komló (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   11    Világítóberendezések.

 ( 111 )  216.344

 ( 151 )  2015.08.19.

 ( 210 )  M 14 03205

 ( 220 )  2014.10.21.

 ( 732 )  JátékNet.hu Webáruház Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  216.345

 ( 151 )  2015.08.19.

 ( 210 )  M 14 03216

 ( 220 )  2014.10.22.

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

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

 ( 541 )  HECTOR

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

 ( 111 )  216.346

 ( 151 )  2015.08.19.

 ( 210 )  M 14 03217

 ( 220 )  2014.10.22.

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

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

 ( 541 )  WAKIZASI

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

 ( 111 )  216.347

 ( 151 )  2015.08.19.

 ( 210 )  M 14 03439

 ( 220 )  2014.11.14.

 ( 732 )  Actavis Group PTC ehf., 220 Hafnarfjordur (IS)

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

 ( 541 )  SEBLYN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

 ( 111 )  216.353

 ( 151 )  2015.08.19.

 ( 210 )  M 14 03688

 ( 220 )  2014.12.04.

 ( 732 )  OLIMPET Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hajdúböszörmény (HU)
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 ( 740 )  dr. Muszka Sándor, dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BRUNO

 ( 511 )  31    Ehető rágcsálnivalók állatoknak; erősítő takarmány állatoknak; élesztő állati fogyasztásra; gabonafélék

feldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; halliszt állati fogyasztásra; italok kedvtelésből

tartott állatok részére; kutyaeledelek [kekszfélék]; lenmag állati fogyasztásra; lenmagliszt állati fogyasztásra; liszt

állatoknak; magvak állati fogyasztásra; mész állati takarmányhoz; takarmány; táplálék kedvtelésből tartott

 állatoknak; táplálékok állatoknak; termékek állatok hizlalására.

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

 reklámanyagok terjesztése.

 ( 111 )  216.360

 ( 151 )  2015.08.19.

 ( 210 )  M 14 03575

 ( 220 )  2014.11.24.

 ( 732 )  Grúz Vivien, Gyöngyös (HU)

 ( 541 )  Queen Bee

 ( 511 )   30    Méz.

 ( 111 )  216.362

 ( 151 )  2015.08.19.

 ( 210 )  M 14 03680

 ( 220 )  2014.12.03.

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

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

 ( 541 )  MINDEN ÉJJEL ÚJ NAP INDUL

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

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

 ( 111 )  216.363

 ( 151 )  2015.08.19.

 ( 210 )  M 14 03690

 ( 220 )  2014.12.03.

 ( 732 )  Pálinkás István András 100%, Gyula (HU)

 ( 541 )  Kockaéder

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.365

 ( 151 )  2015.08.19.

 ( 210 )  M 14 03800

 ( 220 )  2014.12.16.

 ( 732 )  UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

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

 ( 541 )  DOMESTOS POWER 5
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 ( 511 ) 3    Mosó- és tisztítószerek; mosodai készitmények és anyagok; szövetkondicionáló készítmények;

fehérítőszerek; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek; készítmények mosogatáshoz; szappanok; dezodorok

 személyi használatra; kézmosó szerek; tisztító és fényesítő anyaggal átitatott kendők.

 ( 111 )  216.519

 ( 151 )  2015.08.28.

 ( 210 )  M 15 00543

 ( 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).

 ( 111 )  216.576

 ( 151 )  2015.09.02.

 ( 210 )  M 14 03818

 ( 220 )  2014.12.17.

 ( 732 )  Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  REZAKRIL

 ( 511 )  2    Festékek, kencék, lakkok; alapozók; rozsdagátló és fakonzerváló szerek, festék oldószerek.

 ( 111 )  216.577

 ( 151 )  2015.09.02.

 ( 210 )  M 14 03338

 ( 220 )  2014.11.05.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Edina Mária, Budapest

 ( 541 )  Jegyzóna

 ( 511 )  9    Fénycsövek reklámcélokra; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; világító jelek.

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás; szabadidős szolgáltatások; szórakoztatás; szerencsejátékok; televíziós szórakoztatás;

show-műsorok; sorsjátékok lebonyolítása; rádiós szórakoztatás; rádió- és televízió-programok készítése;

 versenyek szervezése, rendezése.

 ( 111 )  216.578

 ( 151 )  2015.09.02.

 ( 210 )  M 14 03211

 ( 220 )  2014.10.22.

 ( 732 )  Ferenczi Ádám, Tatabánya, Dózsakert (HU)

 ( 740 )  Korom Csilla, Győr

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 18. szám, 2015.09.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1787



  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 35    Reklámozás; online reklám; hirdetési szolgáltatások; promóciós szolgáltatások; online kereskedelmi

szolgáltatások áruk és szolgáltatások mások által számítógépes hálózaton keresztüli értékesítésének

elősegítéséhez, valamint az eladók áruira és szolgáltatásaira, az eladók áruinak és szolgáltatásainak értékére és

árára, a vevők és eladók teljesítményére és szolgáltatásaira, kereskedelmi ügyletek, interneten keresztül,

 megrendelések feldolgozása; segítségnyújtás az áruk és szolgáltatások vásárlása és beszerzése területén.

 41    Elektronikus magazinok kiadása, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése, nem letölthető

általános témájú magazinok online rendelkezésre bocsátása, újságokkal, magazinokkal, fényképekkel és képekkel

 kapcsolatos elektronikus könyvtári szolgáltatások biztosítása online számítógépes hálózat útján.

 ( 111 )  216.579

 ( 151 )  2015.09.02.

 ( 210 )  M 13 01437

 ( 220 )  2013.05.24.

 ( 732 )  Helvet Kft., Pilisvörösvár (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; ipari hűtő- és kenőanyagok; vágóolajok és hűtőfolyadékok

 szerszámgépekhez; szánkenőolajok; hidraulika olajok.

7    Gépek és szerszámgépek; precíziós szerszámok; esztergák (szerszámgépek); fűrészek (géprészek); fűrész

gépek; fűrészlapok [géprészek]; fűrésztárcsák;hegesztő gépek; maró gépek; köszörűgépek; daraboló gépek;

szikraforgácsolók;kések [géprészek]; furatkések; esztergakések; fúró gépek; menetfúrók, menetmarók; csiszoló,

polírozó szerszámgépek; lyukasztó, vágó, hajlító szerszámgépek; szikraforgácsoló gépek; mérőgépek; tokmányok

[géprészek]; befogókészülékek szerszámgépekhez; gépi befogók szerszámok rögzítésére; dörzsárak; süllyesztők;

 váltólapkák; szikraforgácsoló huzal alkatrészek szerszámgépekhez; alkatrészek gépekhez és szerszámgépekhez.

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; csiszolókorongok; fúrók, kézifúrók; fúrófejek

[kéziszerszámokJ; fűrészek [kéziszerszámok]; fűrészlapok [kéziszerszámok részei]; kések [kéziszerszámok];

marógépek [kéziszerszámok];reszelők; csiszoló, polírozó szerszámok [kéziszerszámok]; lyukasztó, vágó, hajlító

 szerszámok; fogók; satuk; kézi befogók szerszámok rögzítésére.

 9    Mérőberendezések, mérőműszerek; mérőeszközök, mértékek; elektromos mérőkészülékek; mérőműszerek.

 37    Javítás; szerelési szolgáltatások; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; javítási tárgyú

 információk; gépek és szerszámgépek tisztítása; fluid menedzsment szolgáltatások szerszámgépekhez.

 40    Anyagmegmunkálás; csiszolás; fémmegmunkálás; forrasztás; fűrészelés; köszörülés; marás; esztergálás;

 hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása; hulladékkezelés (átalakítás); forgácsolás; hegesztés.

 41    Szakmai képzés; szórakoztatás; oktatási tárgyú információk; gépek és szerszámgépek felhasználóinak

betanítása, továbbképzése; forgácsolási, polírozási, hegesztési ismeretek oktatása; kenőanyagok használatának,

 kezelésének oktatása, betanítása.

 42    Műszaki szolgáltatások; tudományos és műszaki szolgáltatások gépekkel és szerszámgépekkel

kapcsolatban, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; tudományos és műszaki szolgáltatások

anyagmegmunkálási technológiákkal kapcsolatosan, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység;

 műszaki tanácsadás.
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 ( 111 )  216.584

 ( 151 )  2015.09.04.

 ( 210 )  M 14 03775

 ( 220 )  2014.12.15.

 ( 732 )  TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Sajtok, ömlesztett sajtok, sajttermékek.

 ( 111 )  216.585

 ( 151 )  2015.09.04.

 ( 210 )  M 15 00001

 ( 220 )  2015.01.01.

 ( 732 )  dr. Steier József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sághelyi György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység.

 ( 111 )  216.586

 ( 151 )  2015.09.04.

 ( 210 )  M 15 00176

 ( 220 )  2015.01.21.

 ( 732 )  Doroszlay Ivett, Budapest (HU)

 Doroszlay László, Üröm (HU)

 ( 740 )  dr. Jakucs Zoltán, Jakucs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Napellenzők, lencsevédő ernyők, napszemüvegek, optikai cikkek, optikai lencsék, optikai üvegek,

szemellenzők, szemvédőernyők, szemlencsék, okulárok, szemlencsét tartalmazó műszerek, szemüvegek (optika),

 szemüvegkeretek, szemüveglencse üvegjei, szemüvegtokok, szemüvegzsinórok.

 18    Kiránduló táskák, hátizsákok, övtáskák, csípőtáskák, zsák alakú iskolatáskák, puhakemény fedelű útitáskák,

poggyász zsákok, bélelt, párnázott táskák, kézitáskák, bőröndök, esernyők, pénztárcák, irattáskák, iskolatáskák,

 kulcstartó, oldaltáska, strandtáska, bőrpénztárca, bőr övek, bőr táskák.

 25    Alsónadrágok, cipők, dzsekik, egyenruhák, elasztikus (sztreccs) nadrágok, facipők, fejfedők, felsőkabátok,

felöltők, felsőruházat, fülvédők, fürdőköpenyek, fürdőnadrágok, úszónadrágok, fürdőpapucsok, fürdőruhák,

fürdősapkák, fürdőszandálok, fürdőcipők, fűzős bakancsok, harisnyanadrágok, hurkolt/kötöttáruk, ingek,

izzadságfelszívó alsóneműk, kabátok, kalapok, kerékpáros öltözék, kesztyűk, kezeslábasok (felsőruházat),

kötöttáruk, labbelik, magasszárú lábbelik, melegítők, szvetterek, mellények, melltartók, nadrágok, női ruhák,

övek, papucsok, pólók, pulóverek, sapkák, sálak, síbakancsok, sícipők, síkesztyűk, sportcipők, strandlábbelik,

 strandruhák, szemellenzők (sapkán), szoknyák, térdnadrágok, tornaruházat, vízhatlan ruházat, zoknik.
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 ( 111 )  216.588

 ( 151 )  2015.09.04.

 ( 210 )  M 15 00171

 ( 220 )  2015.01.21.

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 )  PRENEURIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  216.589

 ( 151 )  2015.09.04.

 ( 210 )  M 15 00576

 ( 220 )  2015.03.02.

 ( 732 )  UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Fogkrémek, nem gyógyhatású szájöblítők és szájvizek, fogpolírozók, fogporok.

 21    Fogkefék, fog-, nyelv- és ínytisztító és -ápoló eszközök és cikkek; fogpiszkálók, fogkefe- és

 fogpiszkálótartók, amelyek nem nemesfémből készültek; fogselyem; toaletteszközök.

 ( 111 )  216.590

 ( 151 )  2015.09.04.

 ( 210 )  M 14 03657

 ( 220 )  2014.12.02.

 ( 732 )  Sólyom Enikő, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Atlétatrikók, cipők, dzsekik, egyenruhák, elasztikus (sztreccs) nadrágok, felsőruházat, izzadságfelszívó

alsóruházat, jelmezek, készruhák, lábbelik, matrózblúzok, nyakkendők, pólók, ruházat, ruhaneműk, sportcipők,

 sportmezek, tartók [nadrághoz, harisnyához], tornacipők, tornaruházat.

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

hirdetési hely kölcsönzése, import-export ügynökségek, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámfilmek előállítása, reklámügynökségek, hirdető

 ügynökségek, szabadtéri hirdetés, számlázás, televíziós reklámozás.

 41    Coaching [tréning], digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető], egészségvédő klubok

szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning], élő előadások bemutatása, fitnesztanfolyamok vezetése,

fogadások tervezése [szórakoztatás], gyakorlati képzés [szemléltetés], iskolai szolgáltatások [képzés], oktatás,

oktatási vizsgáztatás, show-műsorok, sport edzőtábori szolgáltatások, szakmai újraképzés, személyes edzői

 szolgáltatások [fitnesz], szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás, testnevelés.

 ( 111 )  216.591

 ( 151 )  2015.09.04.

 ( 210 )  M 14 03933
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 ( 220 )  2014.12.30.

 ( 732 )  PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által

saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz); dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; hevített dohánytermékek; cigaretta-hevítő elektronikus

készülék; dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok,

 cigarettatárcák, hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 111 )  216.592

 ( 151 )  2015.09.04.

 ( 210 )  M 14 01565

 ( 220 )  2014.05.16.

 ( 732 )  Elisabeth King's World Kft., Délegyháza (HU)

 ( 740 )  Vasinka Tünde Erzsébet, Délegyháza

 ( 541 )  SZEXTUDAKOZÓ

 ( 511 )   38    Távközlés, tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján).

 ( 111 )  216.593

 ( 151 )  2015.09.04.

 ( 210 )  M 14 03214

 ( 220 )  2014.10.22.

 ( 732 )  Discovery Bliss Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  madal

 ( 511 )   43    Kávéházak, éttermek.

 ( 111 )  216.594

 ( 151 )  2015.09.04.

 ( 210 )  M 14 03566

 ( 220 )  2014.11.24.

 ( 732 )  Csányi Fruzsina, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Czékus Szilvia, Szeged

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.595

 ( 151 )  2015.09.04.

 ( 210 )  M 14 03569

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 18. szám, 2015.09.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1791



 ( 220 )  2014.11.24.

 ( 732 )  ERNŐKER Kereskedelmi Kft., Szamossályi (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti vegyi termékek.

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

 áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.596

 ( 151 )  2015.09.04.

 ( 210 )  M 14 03682

 ( 220 )  2014.12.03.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  216.597

 ( 151 )  2015.09.04.

 ( 210 )  M 14 03691

 ( 220 )  2014.12.04.

 ( 732 )  Defensys Rendszerház Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftver; adathordozón rögzített szoftver; letölthető szoftver; számítógépen, táblagépen, okostelefonon vagy

egyéb informatikai kommunikácikós eszközön futtatható szoftver; közüzemi mérőóra-állás rögzítő és továbbító

 szoftver; közüzemi mérőóra-állás feldolgozó szoftver.

 38    Digitális adatok továbbítása; elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; üzenetek

és képek továbbítása számítógépek, táblagépek, okostelefonok vagy egyéb informatikai kommunikácikós eszköz

 segítségével.

 42    Szoftver tervezés és fejlesztés; szoftver tervezés és fejlesztés számítógépre, táblagépre, okostelefonra;

szoftverek adatainak és adatoknak az átalakítása; szoftverek kidolgozása; szoftverek korszerűsítése; szoftverek,

 mint szolgáltatások (SaaS); web oldalak alkotása mások számára; web oldalak fenntartása mások számára.

 ( 111 )  216.598
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 ( 151 )  2015.09.04.

 ( 210 )  M 14 03696

 ( 220 )  2014.12.04.

 ( 732 )  Attraction Performances Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Zenés és/vagy színházi vagy színpadi előadásokat tartalmazó, hang- és/vagy video anyagok tárolására és

lejátszására szolgáló műsoros adathordozók, nevezetesen zenés és/vagy színházi vagy színpadi előadásokat

tartalmazó hangkazetták, videokazetták, hanglemezek, videolemezek, kompaktlemezek (audio-video), digitális

sokoldalú lemezek, digitális videolemezek (DVD-k), interaktív kompaktlemezek, hajlékonylemezek,

bakelitlemezek, hangszalagok, videoszalagok, mozifilmek; tartók audio- és videokazetták és -lemezek tárolására;

napszemüvegek és napszemüvegtokok; dekoratív mágnesek; szórakoztató szoftverek, nevezetesen interaktív

multimédiás számítógépes szoftverek, oktató szoftverek, interaktív multimédiás számítógépes játékszoftverek,

CD-ROM-on és más csak olvasható formában rögzített multimédiás oktató szoftverek a zene, dráma és varieté

területén; mágnesesen kódolt terhelőkártyák nyilvános telefonokhoz használva; kerékpársisak; távcsövek

(binokuláris-); zenés hang- és videofelvételek; letölthető hang-, zenei és videófelvételek; egérpadok; biztonsági

 kötelek.

 16    Papíráruk, nevezetesen cirkuszi és művészeti magazinok, brosúrák, ajándék műsorfüzetek, fényképek,

könyvek és emlékkönyvek, poszterek, litográfiák, naptárak, naplók, jegyzettömbök, matricák, lehúzóképek,

dísztetoválások, papírzászlók, zászlók/lobogók, színezőkönyvek, festő- és színezőkészletek gyermekeknek, tréfás

könyvek, vicclapok, kottafüzetek, emlékkönyvek, címregiszterek, könyvjelzők, fényképalbumok, határidőnaplók,

gyűrűs/kivehető betétlapos irattartók-rendezők, ajándékcsomagolópapír; levélbontó kések; papír és műanyag

bevásárlótáskák, csomagolótáskák, mikrohullámú sütéshez való táskák, szemeteszsákok, általános célú táskák,

bevásárlótáskák, uzsonnazacskók, reklámtáskák; újrahasználható műanyag bevásárlószatyrok; szövet

ajándékzacskók; írószerek, papíráruk; bekeretezett képek; tollak; ceruzák; íróasztal szettek; toll- és

ceruzakészletek; gumiszalagok; nem mágnesesen kódolt betéti kártyák nyilvános telefonokban történő

használatra; zenéhez kapcsolódó nyomtatott kiadványok, könyvtámaszok; ceruzatartók, tokok; üvegből készült

 levélnehezékek; üdvözlőlapok, postai levelezőlapok; notesz kártyák; képek; naptárak; noteszek; jegyzettömbök.

 25    Ruházati cikkek, viseletek és tartozékok, név szerint ingek, edzőmezek, pólók, gyapjútrikók, szvetterek,

kardigánok, ujjatlan felsők, nyakpántos felsők, nadrágok, tréningnadrágok, rövidnadrágok, ingvállak; női és férfi

alsóneműk, nevezetesen alsónadrágok, bugyik, boxeralsók, fiú alsók, tangák, melltartók, bodyk, harisnyatartós

fűzők, testharisnyák, fűzők, kombinék, harisnyatartós csípőfűzők, szarongok, fecskenadrágok; hálóruhák,

nevezetesen fürdőköpenyek, hálóingek, pizsamák, hálóköntösök; kimonók; kabátok, zakók, dzsekik, széldzsekik,

mellények, kosztümök, szoknyák, blúzok, kezeslábasok, úszóruhák; eső elleni viselet, név szerint esőkabátok,

esősapkák, esőcsizmák és esőköpenyek; nyakkendők, selyem nyakkendők, övek, sálak; lábravalók, név szerint

cipők, csizmák, zoknik és harisnyák; fejfedők, név szerint kalapok, sapkák és kis kerek sapkák; kötények;

 jelmezek.

 28    Játékok, játékszerek és játszóeszközök, nevezetesen zsonglőrlabdák, zsonglőrtányérok, zsonglőrbotok,

diabolók, virággá alakuló botok, bűvészpálcák, bűvészsálak, ugrókötelek, kirakók, térbeli kirakók, térbeli

műanyag diákhoz való kirakónézők, esőbotok, játékkártyák, búgócsigák, játék mobilok, röptetős játékok, játék

babák és kiegészítőik, mechanikus akciójátékok, golflabdák, szappanbuborék-fújók, játéksárkányok, labdák;

társasjátékok; karácsonyfadíszek; álarcok és álarcosbáli álarcok; játék babák; bohócorrok és játék babák,

játékfelszerelések, go készletek, japánsakk készletek,dobókockák, ostábla, kockajátékok, sakk-készletek,

 dámajátékok, dominójátékok, mahjong játékok, biliárdkészletek.

 41    Szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen művészi tevékenységekkel, komikus tevékenységekkel,

koreográfiával és/vagy tánccal kapcsolatos, zenébe és/vagy dalba rendezett színházi előadások kitalálása,

készítése, létrehozása és bemutatása; audiovizuális alkotások, nevezetesen televízió műsorok, rádióműsorok,

mozifilmek és videokazetták kitalálása, megalkotása, létrehozása és bemutatása; műsoros színpadi előadások
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létrehozása CD-ROM-on rögzített multimédiás felvételek formájában, számítógépen CD-ROM-formátumban

 megtekinthető videó vagy hasonló videoszalag formájában.

 ( 111 )  216.599

 ( 151 )  2015.09.04.

 ( 210 )  M 14 03695

 ( 220 )  2014.12.04.

 ( 732 )  Budányi János, Szerencs (HU)

 ( 740 )  dr. Görbe Irén, Szeged

 ( 541 )  Az életünk palackba zárva

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok a sörök kivételével, borok, pálinkák, pezsgők, boralapú italok, párlatok.

 ( 111 )  216.600

 ( 151 )  2015.09.04.

 ( 210 )  M 14 03329

 ( 220 )  2014.12.23.

 ( 732 )  TENKES Thermál Kft., Mohács (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  216.601

 ( 151 )  2015.09.07.

 ( 210 )  M 14 03712

 ( 220 )  2014.12.08.

 ( 732 )  Sághy Enikő, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek

kivételével) daloskönyvek, fényképek [nyomtatott], folyóiratok, grafikai nyomatok, grafikai reprodukciók,

grafikus ábrázolások, kártyák, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok, revük [időszaki lapok],

naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, papíráruk, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, portrék,

arcképek, poszterek, prospektusok, szórólapok, tervrajzok, újságok, üdvözlőlapok/kártyák,

 vízfestmények,akvarellek.

 38    Távközlés, internet elektronikus; telefonos, számítógépes és távszámítógépes kommunikáció; üzenetek és

képek közlése számítógéppel, beleértve az internetet; digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla

 szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), elektronikus levelezés, e-mail.

 41    Oktatás, nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; tanfolyamok; internetes

oktatás; távoktatás; elektronikus oktatás; akadémiák [oktatás], alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása,

coaching [tréning[, élő előadások bemutatása, egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz

tréning], filmszínházi előadások, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák szervezése és

lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, oktatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

 letölthetők, rádió- és televízióprogramok készítése, szemináriumok rendezése és vezetése.

 ( 111 )  216.602

 ( 151 )  2015.09.07.
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 ( 210 )  M 15 00100

 ( 220 )  2015.01.15.

 ( 732 )  PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországon feldolgozott hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok mindenféle húskészítmény.

 ( 111 )  216.603

 ( 151 )  2015.09.07.

 ( 210 )  M 15 00508

 ( 220 )  2015.02.24.

 ( 732 )  Béke Nóra e.v., Újszentmargita (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Konyhakész marhahús; marhahús; marhahúskivonatok; marhahúskonzervek; marhahúsleves; marhahús

 szeletek; marhahús pogácsa; marhasonka; szárított marhahús.

 ( 111 )  216.604

 ( 151 )  2015.09.07.

 ( 210 )  M 15 00507

 ( 220 )  2015.02.24.

 ( 732 )  PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által

saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz); dohánypótlók és

helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; dohánytermékek hevítés céljára; elektronikus készülékek

és azok alkatrészei cigaretta vagy dohány hevítéséhez, nikotintartalmú aeroszol belégzésre való kibocsátásához;

dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák,

 hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 111 )  216.605

 ( 151 )  2015.09.07.

 ( 210 )  M 14 03850

 ( 220 )  2014.12.19.

 ( 732 )  Rivan-Nova Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  5 Napos Fitness Program a Rivan-Nova Kft.-től

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

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
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 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.606

 ( 151 )  2015.09.07.

 ( 210 )  M 14 03867

 ( 220 )  2014.12.19.

 ( 732 )  INDECOR ART Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Cserich Zsolt, Dr. Cserich Dr. Gyovai Ügyvédi Iroda, Sopron

  
( 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; belsőépítészet.

 ( 111 )  216.607

 ( 151 )  2015.09.07.

 ( 210 )  M 15 00095

 ( 220 )  2015.01.15.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús és hústermékek; friss hús.

 ( 111 )  216.608

 ( 151 )  2015.09.07.

 ( 210 )  M 15 00097

 ( 220 )  2015.01.15.

 ( 732 )  Seres Sára, Debrecen (HU)

 ( 541 )  Shumlee

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

 ( 111 )  216.609

 ( 151 )  2015.09.07.

 ( 210 )  M 15 00106

 ( 220 )  2015.01.16.

 ( 732 )  EY Training Center Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vámosi-Nagy Szabolcs, Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Ernst & Young Training Center

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  216.610

 ( 151 )  2015.09.07.

 ( 210 )  M 15 00094

 ( 220 )  2015.01.15.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús és hústermékek; friss hús.

 ( 111 )  216.611

 ( 151 )  2015.09.07.

 ( 210 )  M 15 00098

 ( 220 )  2015.01.15.

 ( 732 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 50%, Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Kft. 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

  

( 546 )

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

karácsonyfadíszek; érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó

 játékgépek; zsetonok játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.612

 ( 151 )  2015.09.07.

 ( 210 )  M 15 00104

 ( 220 )  2015.01.15.

 ( 732 )  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd, Seoul (KR)

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

 ( 541 )  SMARTEC Hankook TBR Technology

 ( 511 )  12    Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.
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 ( 111 )  216.613

 ( 151 )  2015.09.07.

 ( 210 )  M 15 00105

 ( 220 )  2015.01.16.

 ( 732 )  EY Training Center Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vámosi-Nagy Szabolcs, Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EY Training Center

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

 ( 111 )  216.614

 ( 151 )  2015.09.07.

 ( 210 )  M 15 00096

 ( 220 )  2015.01.15.

 ( 732 )  Antal Ádám, Jászszentandrás (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   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).

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

 áru).

 ( 111 )  216.615

 ( 151 )  2015.09.07.

 ( 210 )  M 15 00099

 ( 220 )  2015.01.15.

 ( 732 )  PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországon feldolgozott hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok mindenféle húskészítmény.

 ( 111 )  216.616

 ( 151 )  2015.09.07.

 ( 210 )  M 15 00093
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 ( 220 )  2015.01.15.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús és hústermékek; friss húsok.

 ( 111 )  216.617

 ( 151 )  2015.09.07.

 ( 210 )  M 15 00520

 ( 220 )  2015.02.25.

 ( 732 )  ROSEN MARKT Szolgáltató Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Kőrösi Zsolt, Budapest

  ( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 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 )  216.618

 ( 151 )  2015.09.07.

 ( 210 )  M 15 00514

 ( 220 )  2015.02.24.

 ( 732 )  Béky Ildikó Ilona, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mező Barnabás, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Könyv

 ( 511 )   29    Dzsemek; lekvárok.

  32    Szörpök [alkoholmentes italok].

  43    Éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  216.619

 ( 151 )  2015.09.07.

 ( 210 )  M 14 03247

 ( 220 )  2014.10.28.

 ( 732 )  Tassányi József Ferenc (Vitézi Rend), Alcsútdoboz (HU)

 ( 541 )  Vitézi Szék

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.620

 ( 151 )  2015.09.07.
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 ( 210 )  M 14 03851

 ( 220 )  2014.12.19.

 ( 732 )  Rivan-Nova Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Manager Activ a Rivan-Nova Kft.-től

 ( 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.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.621

 ( 151 )  2015.09.07.

 ( 210 )  M 14 03718

 ( 220 )  2014.12.08.

 ( 732 )  BSP Ingatlanberuházó Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  dr. Péter Csaba, Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.622

 ( 151 )  2015.09.08.

 ( 210 )  M 15 00887

 ( 220 )  2015.03.27.

 ( 732 )  OPTIMA ARCHITEKT Bt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

épületek tervezéséhez, dokumentálásához és kivitelezéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek; weboldalról

letölthető építészettel kapcsolatos digitális dokumentumok; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk;

 letölthető képfájlok.

 42    Épülettervezés; építészeti tervek készítése; építészeti tervező szolgáltatások; grafikai tervezés;

számítógéppel támogatott tervezői szolgáltatások; építészeti tervezés és tanácsadás; építészeti szolgáltatások

építészeti tervek kidolgozásához; építészethez kapcsolódó számítógéppel támogatott tervezési szolgáltatások;

szerver hosting; szerveroldali szolgáltatások építészeti tervezéshez és modellezéshez; internetes tárhely

szolgáltatás digitális tartalom számára; online valós idejű együttműködési környezet az építészeti, mérnöki és

építőipar számára; hosting szolgáltatások internetes weblapok számára; hosting szolgáltatások építészeti tárgyú
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információkat nyújtó weboldalakhoz; szerver alkalmazási megoldások online együttműködési környezet

 biztosítására az építészeti, mérnöki és építőiparban; konzultációs szolgáltatások az építészettel kapcsolatban.

 ( 111 )  216.623

 ( 151 )  2015.09.08.

 ( 210 )  M 15 00759

 ( 220 )  2015.03.17.

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

 ( 740 )  dr. Préda Katalin, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 )  216.624

 ( 151 )  2015.09.08.

 ( 210 )  M 15 00499

 ( 220 )  2015.02.23.

 ( 732 )  Anatomic Foot Kft., Fót (HU)

 ( 740 )  Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  ANATOMICFOOT

 ( 511 )   21    Pneumatikus lábbeli formázó, sámfa cipőkhöz, cipőtágító, sámfa lábbelikhez, lábbeli tágító.

 ( 111 )  216.625

 ( 151 )  2015.09.08.

 ( 210 )  M 15 00498

 ( 220 )  2015.02.23.

 ( 732 )  Roland Divatház Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  216.626

 ( 151 )  2015.09.08.
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 ( 210 )  M 15 00496

 ( 220 )  2015.02.23.

 ( 732 )  HAGGENMACHER UDVAR Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Krankovics Jelena, Krankovics Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SÖRKÖLY

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

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

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.627

 ( 151 )  2015.09.08.

 ( 210 )  M 15 00369

 ( 220 )  2015.02.11.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.628

 ( 151 )  2015.09.08.

 ( 210 )  M 15 00239

 ( 220 )  2015.01.28.

 ( 732 )  eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatátviteli berendezések, adatbázisok, adatfeldolgozó készülékek és berendezések, adatfeldolgozó

szoftverek, adatgyűjtő berendezések, adathordozók, adattároló berendezések, mérőműszerek, elektronikus

 mérőműszerek, szoftverek.

  35    Műszaki berendezések, mérőműszerek kereskedelme.

 42    Szoftver tervezés, szoftver telepítés, szoftver karbantartás, mérési rendszerek tervezése, mérési

szolgáltatások; időjárási és talajtani adatok gyűjtése, adatbázisba való rendezése, kiértékelése; számítógépes és

műszaki rendszerek távfelügyelete; műszaki szolgáltatások; műszaki szakértői tevékenység; döntést támogató

 mérési rendszerek kiépítése, működtetése.
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 ( 111 )  216.629

 ( 151 )  2015.09.08.

 ( 210 )  M 15 00238

 ( 220 )  2015.01.28.

 ( 732 )  dr. Havas Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, PATINORG KFT., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  4    Villamos energia; szélenergiából nyert villamos áram; megújuló energiaforrásokból nyert villamos áram.

7    Áramfejlesztők; áramfejlesztő generátorok; biztonsági áramfejlesztő generátorok; aggregátorok; dinamók;

generátorok szélturbinákhoz; szélturbinák; turbinalapátok szélturbinákhoz; szélsebesség-szabályozó berendezések

szélturbinákhoz; vezérlőszerkezetek szélturbinákhoz; áttételek szélturbinákhoz; csapágykarok, csapágybakok,

csapágykonzolok szélturbinákhoz; hajtóláncok, erőátviteli láncok szélturbinákhoz; hajtóművek szélturbinákhoz;

kardáncsuklós tengelykapcsolók szélturbinákhoz; kardántengelyek szélturbinákhoz; pneumatikus vezérlések

szélturbinákhoz; sebességszabályozók, fordulatszám-szabályozók szélturbinákhoz; tengelyek szélturbinákhoz;

 tengelykapcsolók, tengelykötések szélturbinákhoz.

 37    Szélturbinák felállítása, üzembe helyezése, karbantartása, javítása; elektromos generátorok és szélturbinák

javítása; szélturbinák felállításával és üzembe helyezésével kapcsolatos információk nyújtása; szélturbinák

 felállításának és üzembe helyezésének felügyelete.

 42    Energiatakarékossági tanácsadás; építési tervkészítés; tudományos kutatások; fizikai kutatások;

környezetvédelmi kutatás; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése;

szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; technológiai tanácsadási szolgáltatások az alternatív

 energiatermelés terén; technológiai tanácsadási szolgáltatások szélturbinákkal kapcsolatban.

 ( 111 )  216.630

 ( 151 )  2015.09.08.

 ( 210 )  M 15 00237

 ( 220 )  2015.01.28.

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

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) BÉRES ACTIVAL + MAGNÉZIUM - DUPLA MEGOLDÁS A MULTIVITAMIN ÉS A MAGNÉZIUM

 EREJÉVEL

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

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők

 emberek és állatok számára.

 32    Alkoholmentes italok; szénsavas és szénsavmentes vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; izotóniás

 italok; készítmények italokhoz; porok, szirupok, tabletták, pasztillák italokhoz.

 35    Reklámozás; eladási propaganda mások számára; információ és tanácsadás fogyasztóknak; reklámidő

 bérlete távközlési médiumban; támogatás, szponzoráció médiában.

 ( 111 )  216.631

 ( 151 )  2015.09.08.

 ( 210 )  M 15 00082

 ( 220 )  2015.01.15.

 ( 732 )  Asztalos Levente, Pomáz (HU)

 Varga Zoltán Géza, Telki (HU)

 ( 541 )  Klikkmánia

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

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

 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 )  216.632

 ( 151 )  2015.09.08.

 ( 210 )  M 15 00161

 ( 220 )  2015.01.21.

 ( 732 )  REGIOLAND Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.633

 ( 151 )  2015.09.11.

 ( 210 )  M 15 00168

 ( 220 )  2015.01.21.

 ( 732 )  Koren Kinga, Budapest (HU)

 Koren Réka, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények; étrend-kiegészítők; ételek (egészségügyi előnyökkel); diétás, vagy gyógyászati

 céllal készített ételek.

 41    Fitnessz-tréning; egészségmegőrző-tréning; coaching (tréning); fitnessztanfolyamok vezetése, szervezése;

sportfelszerelések kölcsönzése; sportlétesítmények üzemeltetése; egészségvédő tevékenység; egészségmegőrző

 szolgáltatások; fizikai közérzet-javító tevékenység; életviteli tanácsadás; oktatás; szakmai képzés.

 44    Egészségügyi-egészségmegőrzési tanácsadás; fizikoterápia; mozgásterápia; masszázs; pszichológus

 szolgáltatásai; orvos szolgáltatásai; rehabilitáció; egészségügyi szolgáltatás.

 ( 111 )  216.634

 ( 151 )  2015.09.08.

 ( 210 )  M 15 00312

 ( 220 )  2015.02.05.

 ( 732 )  Yu Hua, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   25    Gumicsizma; T-shirt; teniszpóló; pulóver; zokni; cipő; napellenző; dzseki; sapkák (baseball).

 28    Horgászcikk; horgászbot; horgászdamil; horgászorsó; horgászbot tartó; horgászjelző; műcsali; merítőháló;

 szék; táska.

 ( 111 )  216.635

 ( 151 )  2015.09.08.

 ( 210 )  M 15 00317

 ( 220 )  2015.02.04.

 ( 732 )  Internetpatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Ózd (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.636

 ( 151 )  2015.09.08.

 ( 210 )  M 15 00435

 ( 220 )  2015.02.14.

 ( 732 )  Antal Ferenc, Balassagyarmat (HU)

  

( 546 )

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

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők

 emberek és állatok számára; gyógynövények; gyógyteák.

  29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; fűszerek.

 ( 111 )  216.637

 ( 151 )  2015.09.08.

 ( 210 )  M 15 00570

 ( 220 )  2015.02.27.

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

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

 ( 541 )  Baumit. A jövő ötletei.

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

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és
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szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  216.638

 ( 151 )  2015.09.08.

 ( 210 )  M 15 00571

 ( 220 )  2015.02.27.

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

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

 ( 541 )  Baumit. Az életünk színei.

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

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

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

 valamennyi áru).

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  216.639

 ( 151 )  2015.09.08.

 ( 210 )  M 14 03827

 ( 220 )  2014.12.18.

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

 ( 541 )  HYDROFEMIN

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek.

 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

  10    Orvosi készülékek és műszerek.

 ( 111 )  216.640

 ( 151 )  2015.09.08.

 ( 210 )  M 15 00057

 ( 220 )  2015.01.14.

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

 ( 541 )  Supericum

 ( 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).

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

 szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.641

 ( 151 )  2015.09.08.

 ( 210 )  M 15 00060

 ( 220 )  2015.01.14.

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

 ( 541 )  Dinamicum

 ( 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).

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.642

 ( 151 )  2015.09.08.

 ( 210 )  M 15 00058

 ( 220 )  2015.01.14.

 ( 732 )  TV2 Médiacsoport Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Péntek Zoltán ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  TV2 Classic

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.643

 ( 151 )  2015.09.08.

 ( 210 )  M 15 00359

 ( 220 )  2015.02.10.

 ( 732 )  Emil és Társai Kft. 100%, Debrecen (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).
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 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 111 )  216.644

 ( 151 )  2015.09.08.

 ( 210 )  M 15 00490

 ( 220 )  2015.02.20.

 ( 732 )  Bereczné Páli Judit, Kaposvár (HU)

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

  
( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.645

 ( 151 )  2015.09.08.

 ( 210 )  M 15 00751

 ( 220 )  2015.03.16.

 ( 732 )  Szász Zsuzsanna, Diósd (HU)

 ( 740 )  dr. Kelemen Tímea ügyvéd, Dr. Kelemen Tímea Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  216.646

 ( 151 )  2015.09.08.

 ( 210 )  M 15 00753

 ( 220 )  2015.03.16.

 ( 732 )  SWISS Laboratory Kft., Miskolc (HU)

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

 ( 541 )  La Boisson DeLaVie

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek; egyéb alkoholmentes italok; vizek (italok); gyümölcsitalok és
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 gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; izotóniás italok; zöldséglevek.

 ( 111 )  216.647

 ( 151 )  2015.09.09.

 ( 210 )  M 15 00446

 ( 220 )  2015.02.16.

 ( 732 )  IVM Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Muraközi Gergely,Dr Bakos - Dr Smied - Dr Muraközi Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 )  StockMAT

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

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

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

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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.648

 ( 151 )  2015.09.09.

 ( 210 )  M 15 00175

 ( 220 )  2015.01.22.

 ( 732 )  PRIMAGÁZ HUNGÁRIA Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kollai Gergely, Kollai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Elektronikus kereskedelem; webáruház üzemeltetése.

 ( 111 )  216.649

 ( 151 )  2015.09.09.

 ( 210 )  M 15 00178

 ( 220 )  2015.01.22.

 ( 732 )  Medgyesi Bálint, Palotás (HU)

 ifj. Medgyesi József, Palotás (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek; illóolajak; szappanok; hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; gyógyhatású növény alapú készítmények; növényi kivanatot

tartalmazó gyógyhatású készítmények; gyógyteák; gyógynövények; étrend kiegészítők emberek számára; diétás
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 készítmények; vitaminok; nyomelemek.

  30    Teák, ételízesítők, aroma készítmények élelmezéshez; fűszerek;esszenciák élelmiszerekhez.

 ( 111 )  216.650

 ( 151 )  2015.09.09.

 ( 210 )  M 15 00170

 ( 220 )  2015.01.21.

 ( 732 )  MÁTRA TAXI Egyesület, Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Dr. Ferencz Domonkos, Gyöngyös

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  216.651

 ( 151 )  2015.09.09.

 ( 210 )  M 15 00173

 ( 220 )  2015.01.22.

 ( 732 )  Tahitótfalu Község Önkormányzata, Tahitótfalu (HU)

 ( 740 )  Dr. Pálvölgyi Tamás, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.652

 ( 151 )  2015.09.09.

 ( 210 )  M 15 00445

 ( 220 )  2015.02.16.

 ( 732 )  IVM Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Muraközi Gergely,Dr Bakos - Dr Smied - Dr Muraközi Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 )  SaveRent

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

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

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

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

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

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

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

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

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

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
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 valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.653

 ( 151 )  2015.09.09.

 ( 210 )  M 15 00187

 ( 220 )  2015.01.23.

 ( 732 )  Bisothka Zoltán Viktor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  216.654

 ( 151 )  2015.09.09.

 ( 210 )  M 15 00188

 ( 220 )  2015.01.22.

 ( 732 )  Nagy Antal, Esztergom (HU)

 ( 541 )  Lipót-terasz

 ( 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 )  216.655

 ( 151 )  2015.09.09.

 ( 210 )  M 15 00444

 ( 220 )  2015.02.16.

 ( 732 )  IVM Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Muraközi Gergely, Dr. Bakos - Dr. Smied - Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 )  SaveLog

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

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

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

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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  216.656

 ( 151 )  2015.09.09.

 ( 210 )  M 15 00009

 ( 220 )  2015.01.06.

 ( 732 )  Molnár Ferenc, Csibrák (HU)

 ( 541 )  Magic bait

 ( 511 )   28    Mesterséges csali horgászathoz.

  31    Állateledel horgász csali.

 ( 111 )  216.657

 ( 151 )  2015.09.09.

 ( 210 )  M 15 00004

 ( 220 )  2015.01.06.

 ( 732 )  Litelife s.r.o., Bratislava (SK)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Diétás élelmiszerek gyógyászati használatra.

 29    Hús, hal, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított,főzött és fagyasztott gyümölcsök, gombák

és zöldségek;gyümölcskocsonyák (zselék), befőttek, kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és

 zsírok; készételek, levesek és húslevesek; gyorsételek és édességek (desszertek).

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; étkezési jég; félkész ételek és ínyenc falatok.

  35    Fűszer kiskereskedelem; élelmiszer kiskereskedelem interneten keresztül.

  39    Étel házhozszállítás.

 ( 111 )  216.658

 ( 151 )  2015.09.09.

 ( 210 )  M 15 00012

 ( 220 )  2015.01.07.

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

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

 ( 541 )  HUNOR

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  216.659

 ( 151 )  2015.09.09.

 ( 210 )  M 15 00179

 ( 220 )  2015.01.22.

 ( 732 )  Kárpáti Éva, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kárpáti Bernadett, Dr. Kárpáti Bernadett Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ANNAEVA

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 18. szám, 2015.09.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1812



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

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

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

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

 ( 111 )  216.660

 ( 151 )  2015.09.10.

 ( 210 )  M 14 03057

 ( 220 )  2014.10.06.

 ( 732 )  FORNETTI HOLDING Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények, péksütemények és cukrászsütemények, szendvicsek.

 ( 111 )  216.673

 ( 151 )  2015.09.14.

 ( 210 )  M 15 00284

 ( 220 )  2015.02.02.

 ( 732 )  Magyar Földgázkereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Éghető gáz, légnemű üzemanyag-keverék, ásványi tüzelőanyag.

 ( 111 )  216.674

 ( 151 )  2015.09.14.

 ( 210 )  M 14 03901

 ( 220 )  2014.12.23.

 ( 732 )  Némethné Fehér Györgyi, Göd (HU)

 ( 541 )  MINDENT A FUTÁSRÓL NŐKNEK

 ( 511 )  16    Albumok, almanachok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból, cimkék, folyóiratok, füzetek,

grafikai nyomatok, hírlevelek, képek, kézikönyvek, könyvkötészeti cikkek, nyomtatványok, nyomtatott

 publikációk, újságok, noteszok, könyvkötések, naptárak, prospektusok, dossziék - a női futás témájában.

 35    Marketing, divatbemutató szervezése promóciós célokból, eladási propaganda mások számára, hirdetések

levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom optimalizálása, keresőmotor optimalizálása,

kereskedelmi és reklámcélú kiállítások szervezése, online hirdetői szolgáltatás eladása és vásárlása, online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére, payper (ppc) hirdetés, rádiós reklámozás,

reklámfilmek előállítása, reklámszöveg szerkesztése, telemarketing szolgáltatás, televíziós reklámozás - a női

 futás témájában.

 41    Coaching (tréning), egészszégvédő klubok szolgáltatásai (eü-i és fitnesz tréning), elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line kiadása, élő előadások bemutatása, fitnesztanfolyamok vezetése, gyakorlati képzés

(szemléltetés), könyviadás, oktatás, online elérhető elektromos publikációk - nem letölthető, online nem letölthető

videók biztosítása, rádió-és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, sport edzőtábori szolgáltatások,
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sportversenyek szervezése, sportlétesítmények üzemeltetése, sorsjátékok lebonyolítása, személyes edző

 szolgáltatás (fitnesz), szerencsejátékok, szövegek kiadása, versenyek szervezése - a női futás témájában.

A rovat 98 darab közlést tartalmaz. 
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