
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 14 02598

 ( 220 ) 2014.08.26.

 ( 731 )  Gabonakutató Nonprofit Kft. 9/10, Szeged (HU)

 Diabet Trade Kft. 1/10, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Lele István, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Magyarországról származó rozsbuza.

 ( 210 ) M 14 03661

 ( 220 ) 2014.12.02.

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

 ( 740 )  S.B.G.& K. 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 tenvékek és

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

hajra; gyógyhatású anyagot tartalmazó készítmények ajakra; napégést kezelő és/vagyenyhítő 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.

 ( 210 ) M 14 03736

 ( 220 ) 2014.12.10.

 ( 731 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) BERLIN

 ( 511 )   19    Térkövek; járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből.

 ( 210 ) M 14 03780
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 ( 220 ) 2014.12.15.

 ( 731 )  Várhalmi Zsolt Balázs, Pécs (HU)

 ( 541 ) 30+Buli - harminc felettiek partija

 ( 511 )  35    Hirdetések levélben megrendelve; közönségszolgálat; marketing; rádiós reklámozás; reklámanyagok

 kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; televíziós reklámozás.

 41    Bálok szervezése; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatás céljából; éjszakai

klubok; élő előadások bemutatása; klubszolgáltatások; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;

 lemezlovasok szolgáltatásai; show-műsorok szervezése; szórakoztatás; zenei produkciók; zene összeállítása.

  43    Bárszolgáltatás; éttermi szolgáltatás; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 03903

 ( 220 ) 2014.12.23.

 ( 731 )  HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Célkeresztben

 ( 511 )   41    Televíziós, rádiós műsorok készítése, televíziós műsor.

 ( 210 ) M 15 00672

 ( 220 ) 2015.03.06.

 ( 731 )  Erzsébet Gastro Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Macesz Bistro

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00711

 ( 220 ) 2015.03.11.

 ( 731 )  Tripon László, Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Az L0000343 számú COGNAC eredetmegjelölés területéről származó, a termékleírásnak megfelelően

 előállított alkoholban tartósított gyümölcsök; zselék.

 30    Az L0000343 számú COGNAC eredetmegjelölés területéről származó, a termékleírásnak megfelelően

előállított alkohollal töltött csokoládék, bonbonok; alkohol alapú édességek; csokoládépasztillák; csokoládé

 pralinék formájában; csokoládé bevonatú gyümölcsök, csokoládék.

  35    Édesipari termékek, csokoládék kereskedelme.

 ( 210 ) M 15 00714

 ( 220 ) 2015.03.11.

 ( 731 )  Pick Kézilabda Zrt., Szeged (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; beszerzői szolgáltatások [áruk

illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; eladási propaganda mások számára; hirdetési hely kölcsönzése;

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; rádiós

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

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása; televíziós

 reklámozás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Akadémiák [oktatás]; bálok szervezése; digitális képfelvételezés; egészség(védő) klubok [kondicionálás];

előadások díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fogadások

tervezése [szórakoztatás]; fotóriportok készítése; időmérés sporteseményeken; jegyirodai szolgáltatások

[szórakoztatás]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kollégiumok, internátusok; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás;

show-műsorok; show-műsorok szervezése; sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a

járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidős

szolgáltatások nyújtása; szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; testnevelés; versenyek szervezése; videofilmezés;

 videofilmgyártás; zene összeállítása.

  43    Kantinok, büfék, étkezdék; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 15 00723

 ( 220 ) 2015.03.12.

 ( 731 )  Shen Ku-Liang, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest

 ( 541 ) Keyman

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 15 01240

 ( 220 ) 2015.05.06.

 ( 731 )  Nepex-Tel Kft., Gyomaendrőd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Akkumulátorok; audio kábelek; autós telefon tartók; fejhallgatók; hangok továbbítására szolgáló készülékek;

hangszórók; okostelefonhoz használt szelfi botok; távközlési kábelek; telefon fülhallgatók; töltökészülékek

 újratölthető eszközökhöz; USB kábelek.

  11    Ventilátorok.

 ( 210 ) M 15 01256

 ( 220 ) 2015.05.07.

 ( 731 )  HÍD Adószakértő és Pénzügyi Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  35    Adóbevallás-benyújtási szolgáltatások, adóbevallások elkészítése, számviteli, számfejtési és könyvvizsgálói

szolgáltatások, adószakértői szolgáltatás, adótanácsadás, -tervezés, -ügyintézés és -konzultációs szolgáltatás;

 könyvelés.

  36    Adóval kapcsolatos becslések.

  45    Jogi dokumentumok elkészítése; jogi szolgáltatások és tanácsadás; peres képviselet.

 ( 210 ) M 15 01257

 ( 220 ) 2015.05.06.

 ( 731 )  Surf Cafe Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinkák, brandyk.

 43    Vendéglátás (élelmezés); bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék, éttermek; főzőberendezések bérlete;

gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; székek, asztalok, asztalteritők,

 üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 15 01260

 ( 220 ) 2015.05.07.

 ( 731 )  Damocles Kft., Budapest (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).

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

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

 ( 210 ) M 15 01262

 ( 220 ) 2015.05.07.

 ( 731 )  dr. Szilvási Zoltán, Kaposvár (HU)

 ( 740 )  dr. Sárkány György, Kaposvár

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Illatszerkészítmények, illatszerek, kozmetikai bőrápoló szerek, kozmetikai ceruzák, kozmetikai

 fogyasztószerek, kozmetikai krémek, kozmetikai pakolások, kozmetikai szerek, kozmetikai festékek.

 5    Étrend- kiegészítő enzimek, étvágycsökkentő pirulák, étvágycsökkentő szerek gyógyászati használatra.

  35    Kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 01373

 ( 220 ) 2015.05.21.

 ( 731 )  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

 számológépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.

  16    Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

 35    Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;

 reklámozás.

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

 39    Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása; postaküldemények továbbítása;

 raktározás, tárolás.

  41    On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízió programok készítése.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus

adattárolás; szoftverek, mint szolgáltatások; számítógép-szoftver fenntartása; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;

 számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.

 ( 210 ) M 15 01375

 ( 220 ) 2015.05.21.

 ( 731 )  Szilvási Zsolt, Velence (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Kerti kültéri LEDlámpák, kültéri elektromos világítótestek, led diódás világító berendezések,

mosdókagylók, szökőkutak, díszkutak, csapok, csillárok, fürdőszoba berendezések, fürdőkádak, fürdőszobai

 szerelvények, mosogatók, lefolyók.
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  19    Művészeti tárgyak; kőből, betonból, márványból.

  21    Tálak; üveg tárolóedény; üvegtálak; kertészeti árucikkek; virágváza; virágtál; kaspó (nem papírból).

 ( 210 ) M 15 01376

 ( 220 ) 2015.05.21.

 ( 731 )  Laki Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Glatz Ferenc, dr. Glatz Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

 rádióadás; televíziós műsorszórás.

 41    Rádió és televíziós programok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok

szervezése; televíziós szórakoztatás; videofilmezés; videoszalagok vágása; digitális zene szolgáltatása az

 interneten [nem letölthető]; hangstúdiók szolgáltatásai.

 42    Honlap dizájn tanácsadás; hosting szolgáltatások weboldalakhoz; web oldalak alkotása és fenntartása mások

 számára.

 ( 210 ) M 15 01385

 ( 220 ) 2015.05.22.

 ( 731 )  Intimkozmetika Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Antal Kadosa Adorján, Budapest

 ( 541 ) intimiti

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek, gyanta.

  41    Szakmai képzés.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére, gyantázás.

 ( 210 ) M 15 01392

 ( 220 ) 2015.05.22.

 ( 731 )  GABA International Holding GmbH, Therwil (CH)

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

 ( 541 ) ELMEX ENAMEL PROTECTION PROFESSIONAL

 ( 511 )  3    Fogápoló szerek, fogkrémek.

 ( 210 ) M 15 01445

 ( 220 ) 2015.05.29.

 ( 731 )  Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bártfai Beatrix, Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LIGET BUDAPEST

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01449

 ( 220 ) 2015.05.29.

 ( 731 )  Alphanet Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 15 01450

 ( 220 ) 2015.05.29.

 ( 731 )  Tormási László, Sopron (HU)

 Bencsik Ferenc, Újkér (HU)

 ( 541 ) GEROHOSTEL

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése

és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; sportversenyek rendezése és lebonyolítása;

tánctanfolyamok szervezése és lebonyolítása; oktatás; kreditpontos oktatás; felnőttoktatás és képzés; gyakorlati

képzés(szemléltetés); iskolai szolgáltatások (képzés); ayurvedikus és egyéb orvosképzés megszervezése és

lebonyolítása; levelező tanfolyamok; távoktatás; természetgyógyászati képzés szervezése és lebonyolítása;

oktatási vizsgáztatás; óvodák (nevelés); szakmai újraképzés; tornatanítás; üdülőtáborok szolgáltatásai

(szórakoztatás); vallásoktatás; táncoktatás; szórakoztatás; bálok szervezése; diszkók szolgáltatásai; karaoke

szolgáltatások nyújtása; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai

(egészségügyi és fitnesz tréning); testnevelés; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); előadóművészek

szolgáltatásai; színházi produkciók; élő előadások bemutatása; fitnesz tanfolyamok vezetése; fogadások tervezése

(szórakoztatás); golfpályák üzemeltetése; hangversenyek szervezés és lebonyolítása; jelbeszéd értelmezése;

könyvkiadás; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; nyelvi tolmács szolgáltatások; oktatási tárgyú információk; on-line elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők; rádiós szórakoztatás; show-műsorok; showműsorok szervezése; sport edzőtábori szolgáltatások;

személyi edzői szolgáltatások, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás; személyes edzői szolgáltatások

(fitnesz); szórakoz(tat)ási tárgyú információk; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zenéskabarék,

varieték; hangfelvételek kölcsönzése; játékfelszerelések bérbeadása; könyvtári kölcsönzés; mozgókönyvtári
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szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése;

sportpályák bérbeadása; teniszpályák kölcsönzése; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; jegyirodai

szolgáltatások (szórakoztatás); kollégiumok, internátusok, oktatás, szakképzéssel kapcsolatos szolgáltatások,

 felnőtt oktatás, felnőttképzés, felsőfokú oktatási képzés.

 43    Nyugdíjas otthonok; óvodák; motelek; panziók; turistaházak; táborhelyek szolgáltatása, üdülőtáborok

szolgáltatásai; szállodai szolgáltatások; motelek, kávéházak; éttermek; önkiszolgáló étterem; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; bár szolgáltatások; gyorséttermek, vendéglátóipar; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás

szállodákban; szálláshely lefoglalása; szállásügynökségek, rendezvényhez termek kölcsönzése; átmeneti szállások

 bérlete; táborhelyek hasznosítása.

 44    Teljes körű betegápolási szolgáltatások; ápolói szolgáltatás, ápolási szolgáltatás, házi betegápolás, betegek

távfelügyelete, teljes körű hospice szolgáltatás, elfekvők, betegszállítás; otthonok lábadozók utókezelésére;

szociális otthonok; szanatóriumok; klinikák; kórházi szolgáltatások; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; frissítő és

gyógyító masszázsok; alternatív mozgás- és masszázsterápiás kezelések; alternatív orvosi szolgáltatások;

alternatív egészségkezelések; természetgyógyászati szolgáltatások; orvosi klinikák szolgáltatásai; orvosi

szolgáltatások; neurológiai szolgáltatások; pszichológiai szolgáltatások, pszichiátriai szolgáltatások; plasztikai

sebészek szolgáltatásai; plasztikai sebészet; aromaterápiás szolgáltatások; fitoterápiás szolgáltatások;

fizi(k)oterápia; gyógytornai szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; terápiás szolgáltatások, lovas terápiás

szolgáltatások; egészségmegőrző szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; szociális

szolgáltatások; távgyógyászati szolgáltatások; alkoholbetegek elvonó kezelése; szenvedélybetegek kezelése;

fodrászszalonok; fogászat; hajbeültetés; gyantás szőrtelenítés; optikusok szolgáltatásai; manikűrszolgáltatások;

pedikürszolgáltatások; szépségszalonok; szauna szolgáltatások; szolárium szolgáltatások; gyógyszerészek

szolgáltatásai (receptek elkészítése); gyógyszerészeti tanácsadás; gyógyhelyek szolgáltatásai; közfürdők higiéniai

célokra; törőkfürdők; egészségügyi berendezések kölcsönzése; gyógyászati berendezések bérbeadása; fogászati

szolgáltatások, aromaterápiás szolgáltatás, akupunktúra, akupresszúra, ápoló szolgáltatások biztosítása,

betegségek diagnózisának felállítása, betegfigyelés, beteg figyelés, bioritmussal kapcsoaltos tanácsadás,

bentlakásos intézmények orvosi tanácsadási szolgáltatásai, degenerativ betegségek kezelésével kapcsoaltos

tanácsadási szolgáltatások, diatetikai szolgáltatások, drog rehabilitációs szolgáltatások, egészségfarmok

szolgáltatásai, egészségfelmérési szolgáltatások, egészségügyi szűrés, étrendi és táplálkozási útmutatás, fizikai és

pszihológiai zene terápia, fizikoterápia, gondozó létesítmények biztosítása hosszútávra, gondozó otthonok,

fogyókúrás tanácsadás, fogyókúrás terápiák, dohányzásról leszoktató kezelések nyújtása, elszállásolás

szertetotthonokban, teljes körű fizikai rehabilitáció, gyógyászati eszközök bérbeadása, gyógytornával kapcsolatos

egészségügyi szolgáltatások, gyógyüdülési szolgáltatások, homeopátiás kezelések, holisztikus szolgáltatások,

idősemberekkel kapcsolatos életvezetési tanácsadás, idősotthonok, teljeskörű humánszolgáltatások, kiropraktikai

szolgáltatások, meditációs szolgáltatások, teljes körű mentális egészségügyi szolgáltatások, művészeti terápia,

pszichológiai és pszihiátriai szolgáltatások, spa szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás, távgyógyászat, szauna

szolgáltatások, teljes körű terápiás testkezelések, zsírlebontással kapcsoaltos szolgáltatások, szociálisan hátrányos

 helyzetű gyermekek kezelése és oktatása; egészségileg sérült gyermekek kezelése, oktatása.

 ( 210 ) M 15 01452

 ( 220 ) 2015.05.29.

 ( 731 )  dr. Deák György András, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kussinszky Péter, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  41    Szakmai képzés.

  44    Orvosi elemzési szolgáltatások, fogászat, fogszabályozási szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 15 01453

 ( 220 ) 2015.05.29.

 ( 731 )  dr. Deák György András, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kussinszky Péter, Budapest

 ( 541 ) DENTI GEN GENETICS IN DENTISTRY

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  41    Szakmai képzés.

  44    Orvosi elemzési szolgáltatások, fogászat, fogszabályozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 01455

 ( 220 ) 2015.05.29.

 ( 731 ) GR. Sarantis Anonymi Viomichaniki & Emporiki Etaireia Kallyntikon Endymaton Oikiakon & Pharmakeftikon

 Eidon, Marousi, Athén (GR)

 ( 740 )  dr. Bán Gergely, Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  8    Evőeszközök; evőeszközök [kések, villák és kanalak].

  16    Zacskók mikrohullámú sütéshez; sütőzacskók; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.

 21    Tisztítórongyok; nyélre erősített felmosórongyok; seprűk, seprők; tőrlőrongyok; törlésre szolgáló termékek;

felmosórongyok; kesztyűk háztartási használatra; dörzsszivacsok bőr dörzsöléséhez; szivacsok háztartási

 használatra; ételdobozok; eldobható tányérok; poharak papírból vagy műanyagból.

 ( 210 ) M 15 01458

 ( 220 ) 2015.05.31.

 ( 731 )  Pont24 Group Kft, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás, kereskedelmi adminisztráció, mások javára különböző szolgáltatások összeállítása,

piackutatás, adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése és

szerkesztés, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, kereskedelmi információs ügynökségek,

reklámügynökségek, hirdetőügynökségek, közönségszolgálat, állásközvetítő irodák, eladási propaganda,

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok

naprakész állapotba hozása, reklám- promóciós anyagok terjesztése, reklámozás,szövegfeldolgozás,

reklámszövegek publikálása, szabadtéri hirdetések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési helyek

kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, apróhirdetések és egyéb hirdetések megjelentetése, információ terjesztés

nyújtása a fenti szolgáltatásokra vonatkozóan; amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelően

 megtekinthessék ezeket a szolgáltatásokat elektronikus úton, különösen interneten keresztül.

 38    Hang-, adat- és kép-kommunikációs szolgáltatások; multimédiás kommunikációs szolgáltatások;

telekommunikációs szolgáltatások; rádió-, televízió-, parabola- és kábel-műsorszórás; hírügynökségi

szolgáltatások; számítógépes adatbankban tárolt információk továbbítása, biztosítása és bemutatása üzleti vagy

otthoni használatra; kommunikációs eszközök és berendezések kölcsönzése, bérbeadása és lízingelése; honlapok

biztosítása; számítógépes adatbázisokhoz hozzáférés biztosítása és hozzáférési idő bérlése; információ biztosítása

 és terjesztése az előbb felsorolt valamennyi szolgáltatással kapcsolatban.

 42    Weboldalak készítése és karbantartása; webhosting szolgáltatás mások számára; interneten weblapok

összeállítására vonatkozó tervezési, rajzoló és írási szolgáltatások; számítógép bérlése; számítógép szoftver

 installálása és karbantartása; számítógép programozás és számítógépes tervező szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 15 01475

 ( 220 ) 2015.06.02.

 ( 731 )  KARSOL Kft., Nyíradony (HU)

 ( 740 )  dr. Kőrösi Tibor, Kőrösi és Lőrincz Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Ikon Debreceni

 ( 511 )   29    Kolbász, szalámi és kolbászfélék.

 ( 210 ) M 15 01491

 ( 220 ) 2015.06.03.

 ( 731 )  Pause Jeans Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Halász Tamás, Szeged

 ( 541 ) Pause Jeans

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

 ( 210 ) M 15 01492

 ( 220 ) 2015.06.03.

 ( 731 )  Eva Biomedical European Development Institute Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) EBEDI

 ( 511 )  3    Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

 gyógyszerek és egyéb, orvosi célra szolgáló készítmények.

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

 papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok.

 ( 210 ) M 15 01502

 ( 220 ) 2015.06.04.

 ( 731 )  dr. Dávid Tamás, Lébény (HU)

 ( 541 ) DR. DÁVID-VITAL

 ( 511 ) 5    Gyógyteák, gyógyitalok, vitaminkészítmények, étrend-kiegészítők, speciális - gyógyászati célra szánt -

 tápszerek, gyógynövények.

 ( 210 ) M 15 01507

 ( 220 ) 2015.06.04.

 ( 731 )  Magyar Biokultúra Szövetség, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).
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 ( 210 ) M 15 01581

 ( 220 ) 2015.06.11.

 ( 731 )  Procrowd Investment Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Kádas Angelika, Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) XPROPERTY

 ( 511 )  35    Eladási, értékesítési promóciók; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások

eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; üzleti információk nyújtása

weboldalon keresztül; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzleti

projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; vásárlási megrendelések ügyintézése;

 ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások.

 36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; pénzügyi szolgáltatások, bankügyletek; elszámolóházak; finanszírozási

szolgáltatások; vagyonkezelés, ingatlankezelés; ingatlnközvetítés; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlanok

értékbecslése; ingatlanügynökségek; irodák [ingatlanok] bérbeadása; javítási költségbecslés [pénzügyi becslés];

jelzáloghitelek; klíringház és kiegyenlítési szolgáltatások; kölcsön [finanszírozás]; kölcsönök nyújtása biztosíték

ellenében; befektetési alapok; lakások bérbeadása; lakbér beszedés; mezőgazdasági ingatlanok bérlete; online

banki szolgáltatások; óvadékkal kapcsolatos szolgáltatások; kezesség; elektronikus átutalási szolgáltatások;

pénzügyek intézése építőipari projektekhez; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás,

bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül;

pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; pénzváltás; részletfizetési

hitelnyújtás; takarékpénztár szolgáltatások; bankkártya szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás; tőzsdei

árfolyamjegyzés; tőzsde- és pénzügyi ügynöki szolgáltatás [bróker]; tőzsdeügynöki tevékenység;

tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése; vagyonkezelés; zálogkölcsönzés; bérházak kezelése; hitelirodák

szolgáltatásai; gyűjtések szervezése; gondoskodási alap szolgáltatások; ingatlanok kiválasztása és megvásárlása

[mások megbízásából]; ingatlanok vásárlása [mások számára]; ingatlanok vásárlásával kapcsolatos

szaktanácsadás; ingatlanokkal kapcsolatos számítógépesített információs szolgáltatások; ügynökségi

szolgáltatások ingatlan megbízásból történőeladásához; vagyonlízing [csak ingatlantulajdon]; ingatlanfejlesztés

finanszírozása; ingatlantanácsadás; szindikált ingadanhitelezés; ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás;

 ingadanvásárlással kapcsolatos segítségnyújtás.

 ( 210 ) M 15 01611

 ( 220 ) 2015.06.12.

 ( 731 )  Surf Cafe Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek;

főzőberendezések bérlete; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló étterme; székek,

 asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 15 01622

 ( 220 ) 2015.06.16.

 ( 731 )  Sz & L. Kereskedőház Kft., Pilisvörösvár (HU)
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 ( 740 )  Kucsera László, Budapest

 ( 541 ) Passionate more than chocolate

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

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

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

 ( 210 ) M 15 01625

 ( 220 ) 2015.06.16.

 ( 731 )  Ille-olla Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 ( 210 ) M 15 01628

 ( 220 ) 2015.06.17.

 ( 731 )  Kovács Csaba, Velence (HU)

 ( 740 )  Dr. Toman Balázs, Toman Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TERÁPIUM

 ( 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).

 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).

 ( 210 ) M 15 01645

 ( 220 ) 2015.06.15.

 ( 731 )  ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Budapest Mokka

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

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

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01654

 ( 220 ) 2015.06.19.
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 ( 731 )  Qianjiang-KEEWAY (Európa) Zrt., Szentendre (HU)

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

 ( 541 ) KEEWAY

 ( 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).

 ( 210 ) M 15 01709

 ( 220 ) 2015.06.24.

 ( 731 )  RUBIK'S BRAND LIMITED, London (GB)

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

 ( 541 ) BŰVÖS KOCKA

 ( 511 )  28    Játékok, játékszerek, bűvészkellékek, dobókockák, dominójátékok, elektronikus céltáblák, elektronikus

videó játékgépek, építőjátékok, építőkockák [játékszerek], érmebedobásos játék automaták, érmebedobással

működő biliárdasztalok, játékkártyák, játékmodellek, kaparós sorsjegyek, kaparós sorsjegyek sorshúzásos

játékokhoz, kirakós játékok [puzzle], 3 dimenziós kirakós játékok [puzzle], játékszerek, kitömött játékok,

 táblajátékok, trükkös játékok, zsetonok játékokhoz, zsetonok szerencsejátékokhoz.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01712

 ( 220 ) 2015.06.24.

 ( 731 )  Kalmár Gergely Kornél, Szeged (HU)

 Kalmár Mendel Ádám, Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 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).

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

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

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

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 01713

 ( 220 ) 2015.06.25.

 ( 731 )  Lehoczki Anna, Harta (HU)

  

( 546 )

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

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

 berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, számítástechnikai tanácsadás,

számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül, számítógépek

kölcsönzése, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek elemzése, számítógépes rendszerek

távfelügyelete [monitoring], számítógépes rendszerek tervezése, számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás, számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógép programok

installációja, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerűsítése, számítógépprogramok

kölcsönzése, számítógép programok sokszorosítása, számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása,

számítógép szoftver tanácsadás, számítógép vírusvédelmi szolgáltatások, szerverbérlés, szoftverek, mint

szolgáltatások [SaaS], telekommunikációs technológiai tanácsadás, web oldalak alkotása és fenntartása mások

 számára.

 ( 210 ) M 15 01714

 ( 220 ) 2015.06.25.

 ( 731 )  Allied Solutions Central Eastern Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Gábor Viktor, Kovács, Barborják és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Topfloc

 ( 511 ) 1    Vegyi készítmények papírgyártáshoz; vegyi összetételek vízkezeléshez; vízkezelő vegyi anyagok; vegyi

adalékanyagok fúráshoz; vegyi adalékanyagok; vegyi emulgeálószerek; vegyi talajkondicionálók; víztelenítő

vegyi folyadékok; bázisok [vegyi termékek]; vegyi adalékanyagok; vegyi készitmények papírgyártáshoz; vegyi

adalékok ipari használatra; vegyi segédanyagok ipari használatra; ipari használatú vegyi reagensek; vegyi

tisztítóanyagok ipari gyártási folyamatokhoz; ipari folyamatokban használt vegyi tisztítóanyagok; vegyi közbenső

termékek ipari használatra; vegyi adalékanyagok bányászathoz és bányászati folyamatokhoz; vegyi

 adalékanyagok kohászathoz.

 ( 210 ) M 15 01734

 ( 220 ) 2015.06.26.

 ( 731 )  Nádasdi Baromfifeldolgozó Kft., Csévharaszt (HU)

 ( 740 )  Nádasdi Zsolt, Budapest

 ( 541 ) Nádasdi Baromfi

 ( 511 )   29    Baromfihús.

 ( 210 ) M 15 01739

 ( 220 ) 2015.06.27.

 ( 731 )  Arató Tamás, Újfehértó (HU)

 ( 541 ) DivaTrend

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01756

 ( 220 ) 2015.06.29.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Reiniger Balázs, Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LOLISEPT

 ( 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).
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 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).

 ( 210 ) M 15 01882

 ( 220 ) 2015.07.13.

 ( 731 )  Dante International S.A., Bukarest (RO)

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

 ( 541 ) eMAG mobilalkalmazás. Bárhol. Bármikor.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01910

 ( 220 ) 2015.07.14.

 ( 731 )  ARAGO HOTELS Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; férfi-, női- és gyermekruházat, lábbelik, fejfedők, sapkák; sportruházat.

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kalandjátszóterek; kaland

képzések gyermekek és felnőttek részére; gyermek és felnőtt kalandjátszótér szolgáltatások; bobozással

kapcsolatos szabadidő szolgáltatások; játékkölcsönzés; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sport edzőtábori szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; versenyek,

sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; edzői és személyes edzői

 szolgáltatások; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; mindezekkel kapcsolatos rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 15 01911

 ( 220 ) 2015.07.14.

 ( 731 )  ARAGO HOTELS Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; férfi-, női- és gyermekruházat, lábbelik, fejfedők, sapkák; sportruházat.

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kalandjátszóterek; kaland

képzések gyermekek és felnőttek részére; gyermek és felnőtt kalandjátszótér szolgáltatások; bobozással

kapcsolatos szabadidő szolgáltatások; játékkölcsönzés; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sport edzőtábori szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; versenyek,
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sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; edzői és személyes edzői

 szolgáltatások; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; mindezekkel kapcsolatos rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 15 01912

 ( 220 ) 2015.07.14.

 ( 731 )  ARAGO HOTELS Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; férfi-, női- és gyermekruházat, lábbelik, fejfedők, sapkák; sportruházat.

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kalandjátszóterek; kaland

képzések gyermekek és felnőttek részére; gyermek és felnőtt kalandjátszótér szolgáltatások; bobozással

kapcsolatos szabadidő szolgáltatások; játékkölcsönzés; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sport edzőtábori szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; versenyek,

sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; edzői és személyes edzői

 szolgáltatások; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; mindezekkel kapcsolatos rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 15 01917

 ( 220 ) 2015.07.15.

 ( 731 )  BS Chocolate Station Kft., Dunakeszi (HU)

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

 ( 541 ) BS Chocolate-A szeretet íze

 ( 511 )   29    Gyümölcskocsonya, zselé; étkezési zselék.

 30    Bonbonok (cukorkák); cukorkaáru; csokoládé; csokoládé alapú italok; csokoládés termékek; karamellák

(cukorkák); kakaó, kakaóalapú italok; kakaós termékek; kávé; kávé alapú italok; kávés termékek; műzli;

 műzliszeletek; pralinék; rágógumi; tea; tea alapú italok; jeges tea.

A rovat 50 darab közlést tartalmaz.
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