
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  215.339

 ( 151 )  2015.03.23.

 ( 210 )  M 13 03889

 ( 220 )  2013.12.23.

 ( 732 )  Közhasznú Alapítvány a Magyarországi Politikai Gazdaságtan Fejlődéséért 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Politikai gazdaságtan témájú alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; politikai gazdaságtani,

gazdaságpolitikai témájú konferenciák szervezése és lebonyolítása; politikai gazdaságtani oktatás; politikai

témájú on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; politikai gazdaságtan témájú szövegek leírása,

 nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  217.007

 ( 151 )  2015.11.09.

 ( 210 )  M 15 01096

 ( 220 )  2015.04.20.

 ( 732 )  BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FIRE-BIRD

 ( 511 )   32    Szénsavas italok; energiaitalok.

 ( 111 )  217.008

 ( 151 )  2015.10.26.

 ( 210 )  M 15 00968

 ( 220 )  2015.04.03.

 ( 732 )  dr. Kovács Péter, Budapest (HU)

 ( 541 )  Emotional Dating

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.026

 ( 151 )  2015.10.28.

 ( 210 )  M 15 00709

 ( 220 )  2015.03.11.

 ( 732 )  Gubacsi Andrea, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék [az ecsetek
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 kivételével); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.110

 ( 151 )  2015.11.02.

 ( 210 )  M 14 03204

 ( 220 )  2014.10.21.

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

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

 ( 541 )  Zala Plaza

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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).

 ( 111 )  217.111

 ( 151 )  2015.11.02.

 ( 210 )  M 14 03203

 ( 220 )  2014.10.21.

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

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

 ( 541 )  Szolnok Plaza

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  217.112

 ( 151 )  2015.11.02.

 ( 210 )  M 14 03202

 ( 220 )  2014.10.21.

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

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

 ( 541 )  Szeged Plaza

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  217.136

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 22. szám, 2015.11.30.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2243



 ( 151 )  2015.11.04.

 ( 210 )  M 14 03648

 ( 220 )  2014.12.01.

 ( 732 )  VIVA FOOD KFT., Göd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás, étterem, bisztró, gyorsétterem, teázó, kávézó.

 ( 111 )  217.137

 ( 151 )  2015.11.04.

 ( 210 )  M 14 03045

 ( 220 )  2014.10.06.

 ( 732 )  Losonczi Anikó, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 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).

 ( 111 )  217.138

 ( 151 )  2015.11.04.

 ( 210 )  M 15 01332

 ( 220 )  2015.05.15.

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

 ( 740 )  dr. Prókai Erna, Törökbálint

  
( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 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 )  217.139

 ( 151 )  2015.11.04.

 ( 210 )  M 15 01214

 ( 220 )  2015.05.04.

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

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  217.140

 ( 151 )  2015.11.04.

 ( 210 )  M 15 01209

 ( 220 )  2015.05.04.

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

 ( 541 )  ABILUX

 ( 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).

 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).

 ( 111 )  217.141

 ( 151 )  2015.11.04.

 ( 210 )  M 15 01206

 ( 220 )  2015.05.04.

 ( 732 )  Szász Veronika Sára, Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Grafikai reprodukciók; művészeti grafikai nyomatok; a grafikai iparban használatos papírok;

milliméterpapírok [grafikai papír mint késztermék]; zenei magazinok; zenei oktatókönyvek; zenélő üdvözlőlapok;
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regények; könyvecskék, brosúrák; bőr könyvborítók; könyvkötészeti borítók; képregények; képregény albumok;

 rajzok.

 35    Vizuális reklámanyagok gyártása; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audio-vizuális

bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; audio és/vagy vizuális bemutatók készítése cégek részére;

audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; audio és/vagy vizuális bemutatók készítése

cégek részére; üzleti arculattal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; vállalati identitással kapcsolatos szolgáltatások,

arculattervezés; vállalati arculattal, cégarculattal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; reklámeszközök

 tervezése és formatervezése.

 41    Animációs rajzfilmek készítése; vizuális szórakoztatás szervezése; iskolai művészetoktatási szolgáltatások;

iskolai szolgáltatások (oktatás); audio/vizuális bemutatók készítése; könyv és folyóirat kiadás; könyvek,

magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása (nem letölthető); szórakoztatással kapcsolatos könyvek

kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; audiovizuális felvételek készítése; szórakoztató szolgáltatások

nyújtása audio szalagon; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra;

szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel

kapcsolatos szolgáltatások; zeneoktatás; zeneszerzés; zene komponálása; zene rögzítése; zenés előadások; zenés

koncertek; zenei produkciók; zenés szórakoztatás; zenei előadás; zenés szórakoztatás zenekarok által; zenekarok

szolgáltatásai; zeneértés oktatása; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; zenekiadási szolgáltatások; élő

zeneműsorok; zeneátírási szolgáltatások; zenestúdiók szolgáltatásai; zeneszerzési szolgáltatások; zenei

produkciós szolgáltatások; élő zenei koncertek; zenés szórakoztató szolgáltatások; élő zenés szolgáltatások; élő

zenei előadások; zenei szórakoztatás szervezése; zenei versenyek szervezése; zenés előadások bemutatása; zenés

műsorok rendezése; zenei rendezvények szervezése; zenés videók készítése; zenei szövegek kiadása; televíziós

zenei koncertek; zenei művek publikálása; zenei kazetták kölcsönzése; zenei felvételek készítése; zenés

szólóestek bemutatása; rádiós zenei koncertek; zenés előadások szervezése; zenés szórakoztatási szolgáltatások;

élő zenekari előadások; szimfonikus zenekari szolgáltatások; zeneoktatás levelező tanfolyamon; színházi

előadások, zenei előadások; élő zenei előadások tartása; zenét tartalmazó hangszalagok bérbeadása; zenei

fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; animációs zenés szórakoztató szolgáltatások; zenei szórakoztató

műsorok készítése; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; zenés show-k rendezése; zenei felvételek

készítése hangstúdióban; jazz zenei szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatás zenekari előadások formájában;

hang- és zenefelvételek készítése; digitális zeneszolgáltatás az internetről; zene és ének előadás tartása;

szórakoztató szolgáltatások élő zene formájában; vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; előadási

helyszíneken bemutatott zenés esztrádműsorok; színdarabok vagy zenei előadások megtervezése; zenei előadások

művészeti menedzsmentje, vezetése; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; zenészek által nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatás szimfonikus zenekari előadások formájában; zenészek által biztosított

szórakoztatási szolgáltatások; élő zenekari előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; tánc, zene és dráma

előadások tartása; szórakoztató szolgáltatások biztosítása felvett zene formájában; szórakoztató szolgáltatások élő

zenei előadások formájában; zenekar [együttes] által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató show-k

készítése zenészek közreműködésével; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; digitális zene

szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról; zeneórákhoz és programokhoz gyakorlatok összeállítása és

levezénylése; az interneten hallgatható [nem letölthető] digitális zene szolgáltatása; zenefelvételek összeállítása és

szerkesztése, mások általi közvetítés céljából; oktatás; csapatépítés (oktatás); középiskolai oktatás; oktatási

szemléltetések; zeneértés oktatása; oktatás és tanítás; önismereti tanfolyamok [oktatás]; oktatási anyagok kiadása;

középiskolai oktatási szolgáltatások; oktatási célú kiállításszervezés; egyetemi vagy főiskolai oktatás;

foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; oktatási célú nyomtatványok kiadása; oktatási célú

tanfolyamok lebonyolítása; hangképzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; szakképzéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; művészetekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási célú hang- és videofelvételek

készítése; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek szellemi képességeinek

fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások egyetemi szintű tanfolyamok, kurzusok
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formájában; online oktatás biztosítása számítógépes adatbázisból, vagy internet vagy extranet útján; művészeti

versenyek szervezése; tervezéssel, formatervezéssel kapcsolatos tanfolyamok; tervezéssel, formatervezéssel

 kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 42    Grafikák készítése; grafikai tervezés; grafikai tervező szolgáltatás; grafikai szoftverrendszerek tervezése;

számítógépes grafikai szolgáltatások; illusztrációs szolgáltatások (tervezés); grafikai illusztrációs szolgáltatások;

kereskedelmi grafikai tervezés; számítógéppel támogatott grafikai tervezés; számítógépes grafikai tervezési

szolgáltatások; grafikai tervezés internetes weboldalak összeállításához; tanácsadási szolgáltatások grafikákhoz

használt számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; grafikai tervezés és színvilág megtervezése egységes vállalati

arculathoz; festési technikák tervezése; vizuális tervezés; szoftverek tervezése audio- és videó-operátoroknak;

hardverek fejlesztése audio- és videó-operátoroknak; ruhatervezés; ruhatervezési szolgáltatások; divattervezés;

ruha- és divattervezés; divattervezési tanácsadási szolgáltatások; ipari formatervezés; termékek formatervezése;

építőmérnöki munkákhoz kapcsolódó formatervezési szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások ipari

formatervezéssel kapcsolatban; csomagolási design; grafikus tervezés, design; logók tervezése vállalati

 arculathoz; grafikai tervezés és színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz.

 ( 111 )  217.142

 ( 151 )  2015.11.04.

 ( 210 )  M 15 01145

 ( 220 )  2015.04.24.

 ( 732 )  Sipos Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások.

  41    Oktatás, szórakozás és sport.

  42    Információtechnológiai szolgáltatások.

 ( 111 )  217.143

 ( 151 )  2015.11.04.

 ( 210 )  M 15 01083

 ( 220 )  2015.04.16.

 ( 732 )  E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington, Delaware (US)

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

 ( 541 )  DEBUT

 ( 511 )  5    Gyomirtószerek.

 ( 111 )  217.144

 ( 151 )  2015.11.04.

 ( 210 )  M 15 01082

 ( 220 )  2015.04.16.

 ( 732 )  EUREST Étteremüzemeltető Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hingl Viktória, Dr. HINGL ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás; közétkeztetés; bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok; büfék;
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 étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek.

 ( 111 )  217.145

 ( 151 )  2015.11.04.

 ( 210 )  M 15 00944

 ( 220 )  2015.03.31.

 ( 732 )  KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Novo mesto (SI)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TONANDA

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  217.146

 ( 151 )  2015.11.04.

 ( 210 )  M 15 00824

 ( 220 )  2015.03.23.

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

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

 ( 541 )  TETRA X

 ( 511 )  19    Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből; burkolatok, nem fémből, építési célokra;

burkolólapok építéshez, nem fémből; beton; bitumen építési anyagok; díszlécek párkányokhoz, nem fémből,

építési célokra; építőanyagok, nem fémből; építőelemek betonból; építőelemek (nem fémből) lapok formájában;

építőkövek; járólapok, nem fémből; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok, nem fémből; padlóburkoló

mozaiklapok, nem fémből; szobrocskák kőből, betonból vagy márványból; táblás faburkolat; útburkoló anyagok;

 válaszfalak, nem fémből.

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

 kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

  37    Építés; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari gépek kölcsönzése; útburkolás.

 ( 111 )  217.147

 ( 151 )  2015.11.04.

 ( 210 )  M 15 00821

 ( 220 )  2015.03.21.

 ( 732 )  Porkfolio Kft. 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Büfékocsi.

  29    Hentesáruk.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  217.148

 ( 151 )  2015.11.04.

 ( 210 )  M 15 00812

 ( 220 )  2015.03.20.

 ( 732 )  Takács Gábor Gergely, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek; sportruházat, sportmezek, melegítők, fürdőruhák, sportcipők, futballcipők, papucsok,

 zoknik, lábszárvédők, sapkák.

 28    Testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; labdák, hálók, futballkapuk, zászlók

 (pályatartozékok); sípcsontvédők.

 41    Sport- és kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása; sportoktatás; testnevelés, sport edzőtábori

szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, sportpályák bérbeadása; sportműsorok készítése, videofelvételek,

képfelvételek és hangfelvételek készítése, összeállítása és szerkesztése sportközvetítések céljára (rádiós és

 televíziós produkciók); sportlétesítmények üzemeltetése.

 ( 111 )  217.149

 ( 151 )  2015.11.04.

 ( 210 )  M 15 00556

 ( 220 )  2015.02.27.

 ( 732 )  Halász Gergely Áron, Budapest (HU)

 Kürti Gábor Dezső, Budapest (HU)

 Sinka Károly, Budapest (HU)

 ( 541 )  I bike Budapest

 ( 511 )  35    Divatbemutatók szervezése promóciós célokból; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing; pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámozás;

reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; szabadtéri hirdetés; televíziós

 reklámozás.

  39    Futárszolgálat; járművek kölcsönzése; látogatások tervezése turistáknak; személyszállítás.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célokból; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

fényképészet; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

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

nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; oktatás; show-műsorok;

sportversenyek rendezése; szemináriumok rendezése és vezetése; szövegek kiadása, (nem reklámcélú -);

 versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés; zenei produkciók.

 ( 111 )  217.150

 ( 151 )  2015.11.04.

 ( 210 )  M 15 00429

 ( 220 )  2015.02.13.

 ( 732 )  Szabó Éva, Budapest (HU)

 ( 541 ) DHRS DANUBE RHAPSODY HOSPITALITY RECRUITMENT SERVICES DUNA RAPSZÓDIA

 SZEMÉLYZETI SZOLGÁLTATÓ IRODA

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.151
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 ( 151 )  2015.11.04.

 ( 210 )  M 15 00426

 ( 220 )  2015.02.13.

 ( 732 )  Győri Bettina, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 show-műsorok; személyes edzői szolgáltatás (fitnesz).

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

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

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

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; szolárium szolgáltatások;

 szépségszalonok.

 ( 111 )  217.152

 ( 151 )  2015.11.04.

 ( 210 )  M 15 00421

 ( 220 )  2015.02.12.

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

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

 ( 541 )  papos trappista

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

 ( 111 )  217.153

 ( 151 )  2015.11.04.

 ( 210 )  M 15 00302

 ( 220 )  2015.02.03.

 ( 732 )  JóLÉlek Pszichológiai Alapítvány, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Könyvek, kiadványok, plakátok, folyóiratok.

 41    Nevelés; szakmai képzés; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; egészségvédő

klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesztréning]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés];

iskolai szolgáltatások [képzés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú

információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; pályaválasztási

tanácsadás; rádió- és televízióprogramok készítése; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); szövegek leírása, nem

 reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; önismereti programok; ismerkedési rendezvények.

 44    Alternatív orvosi szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; beszédterápiás szolgáltatások; egészségügyi

szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; otthonok lábadozók utókezelésére; pszichológus szolgáltatásai;

 távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 22. szám, 2015.11.30.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2250



 ( 111 )  217.154

 ( 151 )  2015.11.04.

 ( 210 )  M 15 00295

 ( 220 )  2015.02.03.

 ( 732 )  T-TRUCK Gépjárműalkatrész Forgalmazó Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  dr. Rátky Miklós, dr. Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Teherautók, kamionok;vontatók; visszapillantó tükrök; motorok szárazföldi járművekhez; furgonok;

gépkocsik; gépkocsi gumiabroncsok; gépkocsi alvázak; gépkocsi lengéscsillapítók; gépkocsi lökhárítók;

hajtómotorok szárazföldi járművekhez; hajtóláncok szárazföldi járművekhez; járműajtók; járműablakok; fékek

 járművekhez; dísztárcsák; elektromos járművek.

 ( 111 )  217.155

 ( 151 )  2015.11.04.

 ( 210 )  M 15 00285

 ( 220 )  2015.02.02.

 ( 732 )  Karsai Gyöngyi, Budapest (HU)

 Kiss Lajos, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 [cukorkák]; cukorkaáruk; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládés tej [ital]; díszek süteményekhez (ehető).

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; eladási propaganda

mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése;

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi információs

ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben; közvéleménykutatás; munkaerő-toborzás;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok

 kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése.

 41    Kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

 szervezése.

 ( 111 )  217.156

 ( 151 )  2015.11.04.

 ( 210 )  M 15 01279

 ( 220 )  2015.05.12.

 ( 732 )  Mándi Roland, Nyíregyháza (HU)

 ( 541 )  MIRA
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 ( 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).

 ( 111 )  217.161

 ( 151 )  2015.11.05.

 ( 210 )  M 15 01090

 ( 220 )  2015.04.17.

 ( 732 )  Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Betegbiztosítás.

 ( 111 )  217.162

 ( 151 )  2015.11.05.

 ( 210 )  M 15 01089

 ( 220 )  2015.04.17.

 ( 732 )  Mindea Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.163

 ( 151 )  2015.11.05.

 ( 210 )  M 15 01085

 ( 220 )  2015.04.17.

 ( 732 )  ALU-REDŐNY Gyártó és Kereskedelmi Kft., Mogyoród (HU)

 ( 541 )  Fény és Árnyék

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; fém árnyékolástechnikai termékek (redőnyök, zsaluziák), fém nyílászáró termékek,

 pergolák, fém rovarhálók.

  18    Napernyők, kültéri textilárnyékolók.

  19    Nem fémipari építőanyagok, nem fém árnyékolástechnikai termékek.

 ( 111 )  217.164

 ( 151 )  2015.11.05.

 ( 210 )  M 15 00959

 ( 220 )  2015.04.02.

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

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

  ( 546 )

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

 számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.

  16    Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.
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 35    Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

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

 reklámozás.

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

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

 raktározás, tárolás.

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

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus

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

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

 számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.

 ( 111 )  217.165

 ( 151 )  2015.11.05.

 ( 210 )  M 15 00958

 ( 220 )  2015.04.02.

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

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

  ( 546 )

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

 számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.

  16    Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

 35    Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

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

 reklámozás.

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

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

 raktározás, tárolás.

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

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus

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

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

 számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.

 ( 111 )  217.166

 ( 151 )  2015.11.05.

 ( 210 )  M 15 00699

 ( 220 )  2015.03.10.

 ( 732 )  Molnár Gabriella, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikumok; krémek; maszkok; peelingek; testápoló; sampon; szappan; hajbalzsam; szájápoló;

 gyógynövény alapú készítmények; sminkek.

  35    Kozmetikumok forgalmazása.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; testápolás.

 ( 111 )  217.167

 ( 151 )  2015.11.05.
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 ( 210 )  M 15 00316

 ( 220 )  2015.02.04.

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

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

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.168

 ( 151 )  2015.11.05.

 ( 210 )  M 15 00315

 ( 220 )  2015.02.04.

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

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

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.169

 ( 151 )  2015.11.05.

 ( 210 )  M 15 00314

 ( 220 )  2015.02.04.

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

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

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.170

 ( 151 )  2015.11.05.

 ( 210 )  M 15 00166

 ( 220 )  2015.01.21.

 ( 732 )  Bári Gergely, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Tóth Benedek, Kecskemét

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.171

 ( 151 )  2015.11.05.

 ( 210 )  M 15 00305

 ( 220 )  2015.02.04.

 ( 732 )  Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berekméri-Varró Réka, Berekméri-Varró Réka Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), kereskedelmi érdekképviselet; üzleti tanácsadási

szolgáltatások, konzultáció és információk; nemzetközi tanácsadás és segítségnyújtás vállalkozások részére

külföldön történő letelepedéssel kapcsolatban; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; kereskedelmi, igazgatási,

üzletvezetési, import-export, üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; vállalkozások

kereskedelmi célú letelepedésével kapcsolatos szolgáltatások; szolgáltatásnyújtás nemzetközi vállalkozások

számára az adminisztratív követelmények teljesítésével kapcsolatban; titkársági szolgáltatás; könyvelés;

munkaközvetítő iroda; adatok gyűjtése egy központi adatbázisban; adatok rendszerezése egy központi

adatbázisban; számítógépes fájlok kezelése; adatkutatás számítógépes fájlokban mások számára; kereskedelmi

vagy reklámcélú kiállítások, vásárok, kollokviumok, konferenciák szervezése; külföldi üzleti találkozók és

megállapodások szervezése és reklámozása vállalkozások számára; külföldi üzleti tevékenységek szervezése és

reklámozása vállalkozások számára; statisztikák összeállítása; piackutatás; véleménykutatás; gazdasági

előrejelzés; számítógépes online reklám; valamennyi kommunikációs eszköz reklámcélú bérlése; reklámcélú

helyiségek bérlése; reklámcélú hirdetések, reklámcélú logózott nyomdaipari termékek, bőr és bőrutánzatból

készült termékek és ruházati termékek terjesztése; közkapcsolatok; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; hirdetési hely kölcsönzése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; konzultáció személyzeti kérdésekben; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

 marketing; szakmai konzultációk üzleti ügyekben.

  36    Irodák (ingatlanok) bérlete; pénzügyi információk nyújtása.

 41    Képzés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenység: oktatás; könyvek, folyóiratok

kiadása; online kiadványok megjelentetése; sajtóközlemények szerkesztése; képzési szolgáltatások; eszmecserék,

bálok, kollokviumok, konferenciák, fogadások, szemináriumok, szimpóziumok vagy kongresszusok szervezése,

lebonyolítása és vezetése; versenyek szervezése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; fordítói

 szolgáltatások; nyelvi tolmács szolgáltatások.

 ( 111 )  217.172

 ( 151 )  2015.11.05.
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 ( 210 )  M 15 00438

 ( 220 )  2015.02.16.

 ( 732 )  Premium Telekom Kft., Baja (HU)

 ( 541 )  DNAGENES4YOU

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.173

 ( 151 )  2015.11.05.

 ( 210 )  M 15 00825

 ( 220 )  2015.03.23.

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

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

 ( 541 )  TETRA XL

 ( 511 )  19    Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből; burkolatok, nem fémből, építési célokra;

burkolólapok építéshez, nem fémből; beton; bitumen építési anyagok; díszlécek párkányokhoz, nem fémből,

építési célokra; építőanyagok, nem fémből; építőelemek betonból; építőelemek (nem fémből) lapok formájában;

építőkövek; járólapok, nem fémből; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok, nem fémből; padlóburkoló

mozaiklapok, nem fémből; szobrocskák kőből, betonból vagy márványból; táblás faburkolat; útburkoló anyagok;

 válaszfalak, nem fémből.

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

 kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

  37    Építés; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari gépek kölcsönzése; útburkolás.

 ( 111 )  217.174

 ( 151 )  2015.11.05.

 ( 210 )  M 15 00827

 ( 220 )  2015.03.23.

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

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

 ( 541 )  JV RASZTER

 ( 511 )  19    Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből; burkolatok, nem fémből, építési célokra;

burkolólapok építéshez, nem fémből; beton; bitumen építési anyagok; díszlécek párkányokhoz, nem fémből,

építési célokra; építőanyagok, nem fémből; építőelemek betonból; építőelemek (nem fémből) lapok formájában;

építőkövek; járólapok, nem fémből; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok, nem fémből; padlóburkoló

mozaiklapok, nem fémből; szobrocskák kőből, betonból vagy márványból; táblás faburkolat; útburkoló anyagok;

 válaszfalak, nem fémből.

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

 kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

  37    Építés; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari gépek kölcsönzése; útburkolás.

  39    Áruk raktározása; áruszállítás; fuvarozás; kamionos szállítás; raktározás, tárolás; teher(áru)-szállítás.

  42    Építési tervkészítés; építészeti konzultáció; ipari formatervezé; műszaki szakértői tevékenység.

 ( 111 )  217.178

 ( 151 )  2015.11.09.

 ( 210 )  M 14 02665

 ( 220 )  2014.09.01.

 ( 732 )  Antikvárium.hu Kft. 100%, Szeged (HU)
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 ( 740 )  Dr. Juhász Péter,Dr. Juhász Péter Egyéni Ügyvéd, Szeged

 ( 541 )  antikvarium.hu

 ( 511 )  16    Albumok; almanachok; aritmetikai, számtani táblázatok; atlaszok; autotípiák; borítékok [papíráruk];

brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból; csomagolóanyag keményítőből;

csomagolópapír; daloskönyvek; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; folyóiratok; grafikai

nyomatok; grafikai reprodukciók; kártyák; képregények; kézikönyvek; könyvek; könyvkötések; könyvecskék,

füzetek; könyvkötészeti cikkek; könyvkötő felszerelések és gépek [irodai eszközök]; könyvlap rögzítők;

 litográfiák; magazinok, revük [időszaki lapok]; metszetek; nyomatok [metszetek]; rézkarcok, gravűrök; újságok.

 35    Árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruminták terjesztése; árverés; becslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve

szolgáltatások beszerzése] mások számára; fénymásolási szolgáltatások; iratmásolás; kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

 szervezése; marketing; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

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

gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fordítói szolgáltatások; iskolai szolgáltatások [képzés]; könyvkiadás; könyvtári

 kölcsönzés; szövegek kiadása, (nem reklámcélú -); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  217.180

 ( 151 )  2015.11.09.

 ( 210 )  M 15 01348

 ( 220 )  2015.05.19.

 ( 732 )  Gold-Plus Company s.r.o., Bratislava (SK)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Brosúrák; eldobható papírtermékek; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; folyóiratok; hirdetőtáblák

papírból vagy kartonból; katalógusok; naptárak; nyomdaipari termékek; papír és karton; papír, karton, műanyag

 táskák, csomagolás és tárolás céljára; poszterek; szórólapok; újságok.

 35    Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; audiovizuális felvételek hirdetésének

elkészítése és frissítése; árubemutatás; árusító automaták kölcsönzése; brókerszolgáltatások áruk eladásával

kapcsolatban; élelmiszerek kis és nagykereskedelme; élelmiszerek online kis és nagykereskedelme; hirdetési

felület kölcsönzése; kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; kereskedelmi információs ügynökségek;

kereskedelmi ügyletek; kirakatrendezés; közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

marketing szolgáltatások; mások számára végzett értékesítési promóciós szolgáltatások; piackutatás;

plakátragasztás; reklámterjesztés; reklám terjesztés fogyasztók számára [szórólapok, prospektusok, nyomdaipari

termékek, minták]; üzletszervezéssel és szervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési segítségnyújtás üzleti

 ügyekben.

 ( 111 )  217.182

 ( 151 )  2015.11.10.

 ( 210 )  M 15 00962

 ( 220 )  2015.04.02.

 ( 732 )  FKN GASTRO HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PIVO and MORE A sörbisztró

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 22. szám, 2015.11.30.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2257



divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; közvélemény kutatás;

kutatás ügyletekkel kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok

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

 terjesztése; reklámszövegek publikálása; szállodai üzletvezetés; üzleti menedzselés előadóművészek részére.

 41    Diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása; hangversenyek szervezése és

lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportversenyek rendezése;

szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;

 szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés; zenei produkciók.

 43    Bár szolgáltatások; bisztrók; étkezdék; kantinok; büfék; étkezdék; kávéházak; rendezvényhez termek

 kölcsönzése; vendéglátóipari szolgáltatások.

 ( 111 )  217.183

 ( 151 )  2015.11.10.

 ( 210 )  M 15 00832

 ( 220 )  2015.03.23.

 ( 732 )  Nemeskeri Peter Michael, Mattersburg (AT)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  217.184

 ( 151 )  2015.11.10.

 ( 210 )  M 15 00835

 ( 220 )  2015.03.23.

 ( 732 )  Farkas Zsolt Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Elektromos cigaretták; elektromos cigaretta utántöltő folyadék; elektromos cigaretta szettek, alkatrészek,

kiegészítők, akumulátorok patronok, porlasztók; elektromos cigaretta töltő; elektromos cigarettában használható

folyékony nikotinoldatok; elektromos cigarettában használható aromák; cigarettatartók; cigarettatárcák;

 dohánypótló anyagokat tartalmazó cigaretták, nem gyógyászati használatra.

 35    Elektromos cigaretták, elektromos cigaretta utántöltő folyadékok, elektromos cigaretta szettek, alkatrészek,

kiegészítők, akumulátorok patronok, porlasztók, elektromos cigaretta töltők, elektromos cigarettában használható

folyékony nikotinoldatok, elektromos cigarettában használható aromák, cigarettatartók, cigarettatárcák,

 dohánypótló anyagokat tartalmazó cigaretták kereskedelme és interneten történő kereskedelme.

 ( 111 )  217.185

 ( 151 )  2015.11.10.

 ( 210 )  M 15 00838
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 ( 220 )  2015.03.24.

 ( 732 )  Pincési Endre, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Darázs Lénárd, Dr. Darázs Lénárd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GALAXY

 ( 511 )   27    Szőnyegek, lábtörlők, gyékények, linóleum és más padozatburkolatok; nem textil falikárpitok.

 ( 111 )  217.186

 ( 151 )  2015.11.10.

 ( 210 )  M 15 00704

 ( 220 )  2015.03.10.

 ( 732 )  Csomagküldő.hu Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Stifter Péter, Cegléd

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások, kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások,

üzleti segitségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások, üzleti elemzési, kutatás és információs

 szolgáltatások.

  38    Távközlési szolgáltatások.

  39    Szállítás, áruk csomagolása és tárolása.

 ( 111 )  217.187

 ( 151 )  2015.11.10.

 ( 210 )  M 15 00837

 ( 220 )  2015.03.23.

 ( 732 )  Harmathy Ildikó, Tapolca (HU)

 ( 541 )  LILIOMKERT

 ( 511 )   35    Piacok; biotermékek, élelmiszerek forgalmazása; régiségek és népművészeti tárgyak forgalmazása.

 41    Szórakoztatás és kulturális tevékenységek; mezőgazdasági és kertészeti szakmai képzés, biokertészet

 oktatás.

  43    Vendéglátás, étkezde, lacikonyha.

 ( 111 )  217.188

 ( 151 )  2015.11.10.

 ( 210 )  M 14 03058

 ( 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 )  217.190

 ( 151 )  2015.11.11.

 ( 210 )  M 15 00844

 ( 220 )  2015.03.24.

 ( 732 )  Magyar Közút Nonprofit Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagyistók Andrea, Budapest
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 ( 541 )  Útinform

 ( 511 )  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz;

 információ szállítással kapcsolatban; közlekedési információ.

 ( 111 )  217.191

 ( 151 )  2015.11.11.

 ( 210 )  M 15 00839

 ( 220 )  2015.03.24.

 ( 732 )  Pincési Endre, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Darázs Lénárd, Dr. Darázs Lénárd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CLIK

 ( 511 )   27    Laminált padló és parketta szegélyléc.

 ( 111 )  217.192

 ( 151 )  2015.11.11.

 ( 210 )  M 15 01115

 ( 220 )  2015.04.22.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 kukoricapehely, gabonaszeletek, kész gabonapelyhek; gabonakészítmények.

 ( 111 )  217.193

 ( 151 )  2015.11.11.

 ( 210 )  M 15 00857

 ( 220 )  2015.03.24.

 ( 732 )  Skanzen Értékvédő Hagyományőrző és Turisztikai Közhasznú Egyesület 100%, Lispeszentadorján (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.194

 ( 151 )  2015.11.11.

 ( 210 )  M 15 01099
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 ( 220 )  2015.04.20.

 ( 732 )  Máthé István, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 541 )  MAMI

 ( 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).

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

 szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.195

 ( 151 )  2015.11.11.

 ( 210 )  M 15 01112

 ( 220 )  2015.04.22.

 ( 732 )  Gadanecz Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlankezelés, ingatlanközvetítés, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, ingatlanügyletek.

 ( 111 )  217.196

 ( 151 )  2015.11.11.

 ( 210 )  M 15 00969

 ( 220 )  2015.04.03.

 ( 732 )  Ádám Mónika, Budapest (HU)

 dr. Péli-Bencze Márk, Galgahévíz (HU)

 ( 541 )  MANUFAKTORTA

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.197

 ( 151 )  2015.11.11.

 ( 210 )  M 15 00973

 ( 220 )  2015.04.03.

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

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

  ( 546 )
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 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

 számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.

  16    Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

 35    Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

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

 reklámozás.

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

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

 raktározás, tárolás.

  41    On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és 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.

 ( 111 )  217.198

 ( 151 )  2015.11.11.

 ( 210 )  M 15 00974

 ( 220 )  2015.04.03.

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

 ( 541 )  PALEOBON

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

 parányok.

 ( 111 )  217.199

 ( 151 )  2015.11.11.

 ( 210 )  M 15 01621

 ( 220 )  2015.06.16.

 ( 732 )  Sziklai Péter, Salgótarján (HU)

 ( 740 )  dr. Czudar Balázs, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Kipufogók; kipufogó flexibilis csövek; hangtompítók kipufogókhoz; hangtompítók, kipufogódobok;

kipufogódobok motorokhoz; kipufogócsövek gépkocsikhoz; kipufogórendszerek részét képező kipufogódobok,

hangtompítók; kipufogórendszerek járművekhez; kipufogócsövek szárazföldi járművekhez; katalizátoregységek

járművek kipufogóihoz; kipufogódobok, hangtompítók motorokhoz és hajtóművekhez; katalizátorok belső égésű

motorok kipufogógázaihoz; járműkipufogórendszerek részét képező kipufogódobok, hangtompítók; járművek

kipufogórendszereinek részét képező hangelnyelők (hangtompítók); katalizátorok; katalizátorok járműkipufogók

 részeként.

 12    Dísztárcsák; dekoratív jármű dísztárcsák; dekoratív dísztárcsák járművekhez; légterelők járművekhez;

járművek légterelői; spoilerek, légterelő szárnyak járművekhez; spoilerek, légterelő szárnyak gépkocsikhoz;

spoilerek, légterelőszárnyak szárazföldi járművekhez; üléshuzatok járművekhez; üléshuzatok autóülésekhez;

jármű üléshuzatok (formára szabott); jármű üléshuzatok (méretre szabott); üléshuzatok autókban történő

használatra (alakra formált); vonóhorogszerelvények gépjárművekhez; ablaktörlők, szélvédőtörlők; ablaktörlők;

ablaktörlőkarok; ablaktörlő lapátok járművekhez; ablaktörlő, szélvédőtörlő lapátok; ablaktörlők, szélvédőtörlők

gépkocsikhoz; ablaktörlők, szélvédőtörlők (járműalkatrészek); ablaktörlő lapát betétek járművek szélvédőihez;
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járművek; szárazföldi, légi vagy víziközlekedési eszközök; abroncsok járműkerekekhez, autóbuszok; biztonsági

hevederek járműülésekhez; biztonsági övek járműülésekhez; csomagtartók járművekhez; csúszásgátlók

járműabroncsokhoz; dísztárcsák (kerekekre); elektromos járművek; fejtámaszok járműülésekhez; felfüggesztéses

lengéscsillapítók járművekhez; fékek járművekhez; fékfogasívek járművekhez; fékgarnitúrák járművekhez;

fékpofák járművekhez; fogaskerekek szárazföldi járművekhez; fordulatszám-csökkentő áttételek szárazföldi

járművekhez; forgattyúházak, karterek mint szárazföldi járművek alkatrészei a motorok kivételével; furgonok

(járművek); gépkocsi gumiabroncsok; gépkocsi karosszériák; gépkocsi lengéscsillapítók; gépkocsi lökhárítók;

gépkocsi-motorházfedelek; gépkocsialvázak; gépkocsik; gumiabroncsok; hajtóláncok szárazföldi járművek

részére; hajtóláncok szárazföldi járművekhez; hajtómotorok szárazföldi járművekhez; hajtóműtengelyek

szárazföldi járművekhez; hajtóművek szárazföldi járművekhez; hátrameneti jelzők járművekhez; huzatok

járművek kormánykerekeire; irányjelzők járművekhez; jármű gumiabroncsok; jármű karosszériák; járműablakok;

járműajtók; járműalvázak; járműkerekek; járműülések; járművek belső kárpitjai; járművek hidraulikus hálózatai;

járművek kerékküllői; járművek lökhárítói, kerékagyak járművekhez; kormánykerekek járművekhez; kürtök

járművekhez; lengéscsillapító rugók járművekhez; légzsákok (biztonsági felszerelések gépkocsikba);

motorházfedelek; motorházfedél-emelők (szárazföldi járművek részei); motorkerékpárok; napellenzők

gépkocsikba; párásodás elleni készülékek járművekhez; pótkocsi-csatlakoztatók járművekhez; sebességváltók,

fogaskerekes hajtóművek szárazföldi járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; szabadonfutók szárazföldi járművekhez; sportkocsik; személygépkocsik; összekötő rudak

szárazföldi járművekhez, nem motoralkatrészek; szélvédők; szélvédőtörlők; tanksapkák járművekhez; teherautók,

kamionok; tengelyek (járművekhez); tengelykapcsolók földi járművekhez; tengelykapcsolók szárazföldi

járművekhez; torziós rudak vagy rugók járművekhez; üléshuzatok járművekhez; védőhuzatok járművekhez;

 visszapillantó tükrök.

 35    Reklámszövegírás; reklámok elkészítése; online reklámozás; weboldalakként használt reklámanyagok

 összeállítása; weboldalakként használt reklámok összeállítása.

 ( 111 )  217.200

 ( 151 )  2015.11.11.

 ( 210 )  M 15 00226

 ( 220 )  2015.01.27.

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

 ( 740 )  Szívós Tamás Lajos, Debrecen

  

( 546 )

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

 és tejtermékek.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  217.202

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 00220

 ( 220 )  2015.01.27.

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 44    Fogászat, fogtechnika, szájsebészet, fogszabályozás, teljes körű fogászati ellátás, fogászati centrum és

 ezekkel kapcsolatos szolgáltatások ebben az osztályban.

 ( 111 )  217.203

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 00218

 ( 220 )  2015.01.26.

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

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.204

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 00214

 ( 220 )  2015.01.26.

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

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

 ( 541 )  eVISION

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  217.205

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 00215

 ( 220 )  2015.01.26.

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

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

  

( 546 )

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
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és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  217.206

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 00228

 ( 220 )  2015.01.27.

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

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

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.207

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 00340

 ( 220 )  2015.02.09.

 ( 732 )  Nagykerem Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Molnár Alexandra, Zalaszentgrót

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 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).
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 ( 111 )  217.208

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 00342

 ( 220 )  2015.02.09.

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

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

 ( 541 )  BARTEC

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

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

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

 fejjel rendelkező betonerősítő rudak és fejes/felső horgonyok.

 ( 111 )  217.209

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 00344

 ( 220 )  2015.02.09.

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

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 árusítva.

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

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

 ázsiai stílusban.

 ( 111 )  217.210

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 00349

 ( 220 )  2015.02.10.

 ( 732 )  Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala, Budapest (HU)
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( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 szolgáltatások.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok

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

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

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

 ( 111 )  217.211

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 00350

 ( 220 )  2015.02.10.

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

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

  
( 546 )

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

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

tervezése és ellenőrzése; diétával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos

információnyújtás; egészséggel kapcsolatos szakmai konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; egészségügyi felmérések, nevezetesen edzettség

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

fogyókúrás programokkal kapcsolatos szolgáltatások; hajápolási szolgáltatások; immunológiával kapcsolatos

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

 vizsgálatok, analízisek; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; természetgyógyászati vizsgálatok.

 ( 111 )  217.212

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 00352

 ( 220 )  2015.02.10.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; fitnesztanfolyamok vezetése;
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 sportlétesítmények üzemeltetése; testnevelés; személyes edzői szolgáltatások [fitnesz].

 ( 111 )  217.213

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 00356

 ( 220 )  2015.02.10.

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

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

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Vezetők, elektromos.

  12    Összekötő rudak szárazföldi járművekhez, nem motoralkatrészek.

  17    Rugalmas csövek, nem fémből.

 ( 111 )  217.214

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 00473

 ( 220 )  2015.02.19.

 ( 732 )  Vercsik Norbert, Isaszeg (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

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

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

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

 péksütemények, tésztafélék mélyhűtött formában.

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

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

 terjesztése; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 111 )  217.216

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 00669

 ( 220 )  2015.03.05.

 ( 732 )  Coninvest Kft., Budaörs (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.217
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 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 00803

 ( 220 )  2015.03.19.

 ( 732 )  Kerecsényi Krisztián, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Ajándéktárgyak forgalmazása; népművészeti tárgyak; könyvek, képeslapok, térképek forgalmazása.

  41    Utazászervezés; szállásközvetítés; programok szervezése; jegyfoglalás.

 ( 111 )  217.218

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 00932

 ( 220 )  2015.03.31.

 ( 732 )  Euro Noliker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kistelek (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Péter, Kiskunmajsa

  

( 546 )

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

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

 keltetőgépek (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 )  217.219

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 01191

 ( 220 )  2015.04.30.

 ( 732 )  Turós György, Göd (HU)

 ( 740 )  dr. Gáspár Attila Tibor, Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.220

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 00059

 ( 220 )  2015.01.14.

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

 ( 541 )  Diabeticum
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 ( 511 ) 5    Acetátok gyógyszerészeti használatra; akonitin; albumin étrend-kiegészítők; albumintartalmú élelmiszerek

gyógyászati alkalmazásra; albumintartalmú készítmények gyógyászati alkalmazásra; aldehidek gyógyszerészeti

alkalmazásra; algicidek; alginát étrend-kiegészítők; alginátok gyógyszerészeti használatra; alkáli-jodidok

gyógyszerészeti használatra; alkaloidák gyógyászati használatra; alkohol gyógyszerészeti célokra;

állatgyógyászati gyógyszerek; állatgyógyászati készítmények; áloé vera készítmények gyógyszerészeti célokra;

alumínium-acetát gyógyszerészeti használatra; aminosavak állatgyógyászati használatra; aminosavak

humángyógyászati használatra; angosztúrakéreg gyógyászati használatra; antibiotikumok; antioxidáns pirulák;

anyarozs gyógyszerészeti használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványvizek gyógyászati használatra;

ásványvíz-sók; bakteriológiai készítmények humán- és állatgyógyászati használatra; baktériumkészítmények

humán- és állatgyógyászati használatra; balzsamdióhéj gyógyszerészeti használatra; balzsamkészítmények

gyógyászati használatra; balzsamok gyógyászati használatra; bedörzsölőszerek; biocidok; biológiai diagnosztikai

reagensek gyógyászati célra; biológiai készítmények állatgyógyászati használatra; biológiai készítmények

humángyógyászati célra; biológiai szövetkultúrák állatgyógyászati célokra; biológiai szövetkultúrák gyógyászati

célokra; bizmutkészítmények gyógyszerészeti használatra; bizmut-szubnitrát gyógyszerészeti használatra;

borogatások; borogatások (meleg-); bróm gyógyszerészeti használatra; búzacsíra étrend-kiegészítők;

cellulózészterek gyógyszerészeti használatra; cellulózéterek gyógyszerészeti használatra; citromfűtea

gyógyszerészeti használatra; csersav (galluszsav) gyógyszerészeti használatra; diabetikus kenyér gyógyászati

használatra; diagnosztikai készítmények; diagnosztikai szerek állatgyógyászati használatra; diasztáz gyógyászati

használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok

gyógyászati használatra; digitalin; drogok gyógyászati használatra; édesgyökér gyógyszerészeti használatra;

édesgyökér nyalókák gyógyszerészeti használatra; édeskömény gyógyászati használatra; élelmi rostok; élesztő

gyógyszerészeti használatra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; elixírek [gyógyszerészeti készítmények];

emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti használatra; enzimek állatgyógyászati használatra; enzimek

gyógyászati használatra; enzimek gyógyszerészeti használatra; enzimkészítmények állatgyógyászati használatra;

enzimkészítmények gyógyászati használatra; erősítő szerek [gyógyszerek]; észterek gyógyszerészeti használatra;

éterek gyógyszerészeti használatra; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára;

étvágycsökkentő pirulák; étvágycsökkentő szerek gyógyászati használatra; eukaliptol gyógyszerészeti

használatra; eukaliptusz gyógyszerészeti használatra; fájdalomcsillapítók; fenol gyógyszerészeti használatra;

fogyasztó pirulák; foszfátok gyógyszerészeti használatra; főzetek gyógyszerészeti használatra; gabonafélék

feldolgozásának melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati használatra; glükóz étrend-kiegészítők; guajokol

gyógyszerészeti használatra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógycukor; gyógycukorkák; gyógyhatású

adalékanyagok; gyógyhatású állateledel; gyógyitalok; gyógynövények; gyógyszerek humángyógyászati

használatra; gyógyszeres infúziók; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények;

gyógyteák; gyöngyházpor gyógyászati célokra; hajtószerek; hashajtók; hematogén szerek; herbateák gyógyászati

használatra; hidrasztin; hidrasztinin; hidrogén-peroxid gyógyászati használatra; hormonok gyógyászati

használatra; jalapa [gyökér]; jód gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; jodoform;

jujuba paszta; káliumsók gyógyászati használatra; kámfor gyógyászati használatra; kámforolaj gyógyászati

használatra; kandiscukor gyógyászati használatra; kaporolaj gyógyászati használatra; kasu gyógyszerészeti

használatra; kapszulák gyógyszerekhez; kazein étrend-kiegészítők; keményítő diétás vagy gyógyszerészeti

használatra; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; kénvirágok gyógyszerészeti célokra; készítmények a szexuális

aktivitás csökkentésére; készítmények gyógyfürdő terápiához; kínafakéreg gyógyászati használatra; kinin

gyógyászati használatra; kinolin gyógyászati használatra; klorál-hidrát gyógyszerészeti használatra; kollódium

gyógyszerészeti használatra; komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti

használatra; kondurangókéreg, gyógyászati használatra; krotonkéreg, tejfűkéreg; kvassziafa gyógyászati

használatra; kvebrácsófa gyógyászati használatra; lecitin étrend-kiegészítők; lecitin gyógyászati használatra;

lenmag étrend-kiegészítők; lenmag gyógyszerészeti használatra; lenmagliszt gyógyszerészeti használatra;

lenmagolaj étrend-kiegészítők; liszt gyógyszerészeti használatra; magnézium-oxid-por gyógyszerészeti

használatra; maláta gyógyszerészeti használatra; malátás tejitalok gyógyászati használatra; mandulatej
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gyógyszerészeti használatra; mangrovefakéreg gyógyszerészeti használatra; méhpempő étrend-kiegészítők;

méhpempő gyógyászati használatra; menta gyógyszerészeti használatra; mentol; mésztartalmú készítmények

gyógyszerészeti használatra; nátriumsók gyógyászati használatra; növényi gyökerek, orvosi használatra; növényi

kérgek gyógyszerészeti használatra; nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra; olajok gyógyászati

használatra; ólomvíz, gulárvíz; opodeldok; opoterápiára szolgáló termékek; orvosi alkohol; ostyakapszulák

gyógyszerészeti célokra; oxigénfürdők; oxigén gyógyászati használatra; őssejtek állatgyógyászati használatra;

őssejtek gyógyászati használatra; pasztillák gyógyszerészeti használatra; pektin gyógyszerészeti használatra;

pepszinek gyógyszerészeti használatra; peptonok gyógyászati használatra; piócák gyógyászati használatra; pollen

étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; protein étrend-kiegészítők;

protein táplálékkiegészítők állatoknak; rebarbaragyökér gyógyszerészeti használatra repülősók; ricinusolaj

gyógyászati használatra; savak gyógyszerészeti használatra; sók gyógyászati használatra; szárító- [nedvszívó]

szerek, szikkatívok gyógyászati használatra; szarszaparilla gyógyászati használatra; székrekedés elleni

orvosságok; szeroterápiás gyógyszerek; szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra; szódabikarbóna

gyógyszerészeti használatr; szőlőcukor gyógyászati használatra; szteroidok; sztrichnin; szulfonamidok

[gyógyszerek]; tápanyag adalékok; tápanyagok mikroorganizmusok számára; tárnics, genciána gyógyszerészeti

használatra; tejcukor [laktóz] gyógyszerészeti használatra; tejfermentumok gyógyszerészeti használatra; terpentin

gyógyszerészeti használatra; terpentinolaj gyógyszerészeti használatra; timol gyógyszerészeti használatra;

tinktúrák gyógyászati használatra; vakcinák [oltóanyagok]; vazelin gyógyászati használatra; vegyi készítmények

állatgyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi reagensek humán vagy

állatgyógyászati használatra; vegyi termékek gyógyszerészeti használatra; vértisztító szerek; vietnami balzsam

gyógyászati használatra; vitaminkészítmények; zselatin; zsírok állatgyógyászati használatra; zsírok gyógyászati

 használatra.

 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 )  217.221

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 00062

 ( 220 )  2015.01.14.

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

 ( 541 )  Prostaticum

 ( 511 ) 5    Acetátok gyógyszerészeti használatra; akonitin; albumin étrend-kiegészítők; albumintartalmú élelmiszerek

gyógyászati alkalmazásra; albumintartalmú készítmények gyógyászati alkalmazásra; aldehidek gyógyszerészeti

alkalmazásra; algicidek; alginát étrend-kiegészítők; alginátok gyógyszerészeti használatra; alkáli-jodidok

gyógyszerészeti használatra; alkaloidák gyógyászati használatra; alkohol gyógyszerészeti célokra;

állatgyógyászati gyógyszerek; állatgyógyászati készítmények; áloé vera készítmények gyógyszerészeti célokra;

alumínium-acetát gyógyszerészeti használatra; aminosavak állatgyógyászati használatra; aminosavak

humángyógyászati használatra; angosztúrakéreg gyógyászati használatra; antibiotikumok; antioxidáns pirulák;

anyarozs gyógyszerészeti használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványvizek gyógyászati használatra;

ásványvíz-sók; bakteriológiai készítmények humán- és állatgyógyászati használatra; baktériumkészítmények

humán- és állatgyógyászati használatra; balzsamdióhéj gyógyszerészeti használatra; balzsamkészítmények

gyógyászati használatra; balzsamok gyógyászati használatra; bedörzsölőszerek; biocidok; biológiai diagnosztikai

reagensek gyógyászati célra; biológiai készítmények állatgyógyászati használatra; biológiai készítmények

humángyógyászati célra; biológiai szövetkultúrák állatgyógyászati célokra; biológiai szövetkultúrák gyógyászati

célokra; bizmutkészítmények gyógyszerészeti használatra; bizmut-szubnitrát gyógyszerészeti használatra;
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borogatások; borogatások (meleg-); bróm gyógyszerészeti használatra; búzacsíra étrend-kiegészítők;

cellulózészterek gyógyszerészeti használatra; cellulózéterek gyógyszerészeti használatra; citromfűtea

gyógyszerészeti használatra; csersav (galluszsav) gyógyszerészeti használatra; diabetikus kenyér gyógyászati

használatra; diagnosztikai készítmények; diagnosztikai szerek állatgyógyászati használatra; diasztáz gyógyászati

használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok

gyógyászati használatra; digitalin; drogok gyógyászati használatra; édesgyökér gyógyszerészeti használatra;

édesgyökér nyalókák gyógyszerészeti használatra; édeskömény gyógyászati használatra; élelmi rostok; élesztő

gyógyszerészeti használatra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; elixírek [gyógyszerészeti készítmények];

emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti használatra; enzimek állatgyógyászati használatra; enzimek

gyógyászati használatra; enzimek gyógyszerészeti használatra; enzimkészítmények állatgyógyászati használatra;

enzimkészítmények gyógyászati használatra; erősítő szerek [gyógyszerek]; észterek gyógyszerészeti használatra;

éterek gyógyszerészeti használatra; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára;

étvágycsökkentő pirulák; étvágycsökkentő szerek gyógyászati használatra; eukaliptol gyógyszerészeti

használatra; eukaliptusz gyógyszerészeti használatra; fájdalomcsillapítók; fenol gyógyszerészeti használatra;

fogyasztó pirulák; foszfátok gyógyszerészeti használatra; főzetek gyógyszerészeti használatra; gabonafélék

feldolgozásának melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati használatra; glükóz étrend-kiegészítők; guajokol

gyógyszerészeti használatra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógycukor; gyógycukorkák; gyógyhatású

adalékanyagok; gyógyhatású állateledel; gyógyitalok; gyógynövények; gyógyszerek humángyógyászati

használatra; gyógyszeres infúziók; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények;

gyógyteák; gyöngyházpor gyógyászati célokra; hajtószerek; hashajtók; hematogén szerek; herbateák gyógyászati

használatra; hidrasztin; hidrasztinin; hidrogén-peroxid gyógyászati használatra; hormonok gyógyászati

használatra; jalapa [gyökér]; jód gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; jodoform;

jujuba paszta; káliumsók gyógyászati használatra; kámfor gyógyászati használatra; kámforolaj gyógyászati

használatra; kandiscukor gyógyászati használatra; kaporolaj gyógyászati használatra; kasu gyógyszerészeti

használatra; kapszulák gyógyszerekhez; kazein étrend-kiegészítők; keményítő diétás vagy gyógyszerészeti

használatra; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; kénvirágok gyógyszerészeti célokra; készítmények a szexuális

aktivitás csökkentésére; készítmények gyógyfürdő terápiához; kínafakéreg gyógyászati használatra; kinin

gyógyászati használatra; kinolin gyógyászati használatra; klorál-hidrát gyógyszerészeti használatra; kollódium

gyógyszerészeti használatra; komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti

használatra; kondurangókéreg, gyógyászati használatra; krotonkéreg, tejfűkéreg; kvassziafa gyógyászati

használatra; kvebrácsófa gyógyászati használatra; lecitin étrend-kiegészítők; lecitin gyógyászati használatra;

lenmag étrend-kiegészítők; lenmag gyógyszerészeti használatra; lenmagliszt gyógyszerészeti használatra;

lenmagolaj étrend-kiegészítők; liszt gyógyszerészeti használatra; magnézium-oxid-por gyógyszerészeti

használatra; maláta gyógyszerészeti használatra; malátás tejitalok gyógyászati használatra; mandulatej

gyógyszerészeti használatra; mangrovefakéreg gyógyszerészeti használatra; méhpempő étrend-kiegészítők;

méhpempő gyógyászati használatra; menta gyógyszerészeti használatra; mentol; mésztartalmú készítmények

gyógyszerészeti használatra; nátriumsók gyógyászati használatra; növényi gyökerek, orvosi használatra; növényi

kérgek gyógyszerészeti használatra; nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra; olajok gyógyászati

használatra; ólomvíz, gulárvíz; opodeldok; opoterápiára szolgáló termékek; orvosi alkohol; ostyakapszulák

gyógyszerészeti célokra; oxigénfürdők; oxigén gyógyászati használatra; őssejtek állatgyógyászati használatra;

őssejtek gyógyászati használatra; pasztillák gyógyszerészeti használatra; pektin gyógyszerészeti használatra;

pepszinek gyógyszerészeti használatra; peptonok gyógyászati használatra; piócák gyógyászati használatra; pollen

étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; protein étrend-kiegészítők;

protein táplálékkiegészítők állatoknak; rebarbaragyökér gyógyszerészeti használatra repülősók; ricinusolaj

gyógyászati használatra; savak gyógyszerészeti használatra; sók gyógyászati használatra; szárító- [nedvszívó]

szerek, szikkatívok gyógyászati használatra; szarszaparilla gyógyászati használatra; székrekedés elleni

orvosságok; szeroterápiás gyógyszerek; szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra; szódabikarbóna

gyógyszerészeti használatr; szőlőcukor gyógyászati használatra; szteroidok; sztrichnin; szulfonamidok
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[gyógyszerek]; tápanyag adalékok; tápanyagok mikroorganizmusok számára; tárnics, genciána gyógyszerészeti

használatra; tejcukor [laktóz] gyógyszerészeti használatra; tejfermentumok gyógyszerészeti használatra; terpentin

gyógyszerészeti használatra; terpentinolaj gyógyszerészeti használatra; timol gyógyszerészeti használatra;

tinktúrák gyógyászati használatra; vakcinák [oltóanyagok]; vazelin gyógyászati használatra; vegyi készítmények

állatgyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi reagensek humán vagy

állatgyógyászati használatra; vegyi termékek gyógyszerészeti használatra; vértisztító szerek; vietnami balzsam

gyógyászati használatra; vitaminkészítmények; zselatin; zsírok állatgyógyászati használatra; zsírok gyógyászati

 használatra.

 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 )  217.222

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 01010

 ( 220 )  2015.04.08.

 ( 732 )  ERU Hungária Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sulyok Annamária ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Sajtok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.223

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 01270

 ( 220 )  2015.05.08.

 ( 732 )  Ladariu Lucian-Ionut, Mun. Timisoara (Jud. Timis) (RO)

 ( 740 )  dr. Lippai Pál, Szeged

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Optikai lencsék; szemüvegkeretek.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis és

 nagykereskedelme.

  44    Optikusok szolgáltatásai.

 ( 111 )  217.224

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 00272

 ( 220 )  2015.01.29.

 ( 732 )  Hyundai Corporation, Seoul (KR)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Kamerák CCTV-hez, digitális kamerák, videokamerák, kamerák járművekhez, visszapillantó kamerák

járművekhez, riasztók, riasztókészülékek, lopásgátló riasztókészülékek, betörés elleni riasztók, lopás elleni

riasztókészülékek, füstjelző berendezések, hangriasztók, elektromos és elektronikus betörés elleni

riasztókészülékek, tűzjelző készülékek, száraz elemek (akkumulátorok), anódtelepek, fotóvillamos elemek,

nikkel-kadmium akkumulátortelepek, elektromos akkumulátorok járművekhez, elemek,

mobiltelefon-akkumulátorok, elektromos elemek, elektromos akkumulátorok, napelemek, CD-lejátszók,

DVD-lejátszók, MP3 lejátszók, MP4 lejátszók, karaoke berendezések, fejtisztító szalagok (felvétel), digitális

hangfelvevő készülékek, rádiók, lemezjátszók, videokészülékek, autórádiók, sétálómagnók, audiovizuális

vevőkészülékek, rádió és videó vevőkészülékek, műholdvevők, hordozható médialejátszók, fejhallgatók, autós

televíziók, autós videokamerák, videojelek rögzítésére szolgáló készülékek járművekbe, TV-monitorok, Tv

készülékek, vevőegységek televíziókhoz, fejhallgatók, TV távirányító készülékek, mikrofonok, modemek,

vezeték nélküli rádióadó-készülékek, rádiótelefon készülékek, terminálok rádiótelefonokhoz, videotelefonok,

okostelefonok, GPS készülékek, mobiltelefonok, mobiltelefonokhoz kialakított tokok, billentyűzetek

mobiltelefonokhoz, kihangosító eszközök mobiltelefonokhoz, interkommunikációs berendezések, kaputelefonok,

autó navigációs rendszerek, telefonok, kommunikációs berendezések járművekhez, televíziós adókészülékek,

eletronikus díjbeszedő terminálok, hordozható telefonok, mobiltelefon tokok, hordozható kommunikációs

berendezések, okostelevíziók, 3D televíziók, UHD televíziók, OLED televíziók, digitális jeladók, video fal,

multivíziós eszközök, digitális információkijelző (DID), okosszemüvegek, szemüvegek (optika), teleszkópok,

benzinszivattyúk benzinkutakba, vasalók, elektromos zárak, TV készülékek, kézi adóvevők, elektromos

hajcsavarók, olvasók (adatfeldolgozó eszközök), elektronikus jeladók, GPS, jeladóvevők, radarkészülékek,

kontaktlencsék, röntgenkészülékek nem gyógyászati célokra, mérőműszerek, berendezések

komponens-analízishez, hálózati kommunikációs berendezések, fényképészeti készülékek és eszközök,

filmfelvevő gépek és berendezések, smartkártyák, videojáték kártyák, játékszoftverek, csatlakozó eszközök

kamerákhoz és monitorokhoz, távirányítású kamerák, hordható, személyzetnélküli térkamerák, iránykeresők,

képtávíró készülékek, távirányító készülékek kamerákhoz, kommunikációs berendezések repülőgépekhez,

számítógépes szoftverek pilótanélküli repülőgépekhez, elektromos/elektronikus kapcsolók, csatlakozók/aljzatok,

 vezetékek.

 14    Okosórák, okoskarkötők, okosgyűrűk, okosbokaláncok, órák, alkatrészek és felszerelések órákhoz, karórák,

gyűrűk (ékszer), díszláncok (ékszer), karóraszíjak, óraszíjak, nemesfém kiegészítők, fülbevalók (ékszer),

 nyakláncok (ékszer), bokaláncok (ékszer), ékszerkiegészítők, zsebórák, rádiós karórák, solar órák.

 ( 111 )  217.225

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 14 03879

 ( 220 )  2014.12.19.

 ( 732 )  dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
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 ( 111 )  217.227

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 01175

 ( 220 )  2015.04.29.

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

 ( 740 )  Balogh Gabriella, Budapest

 ( 541 )  CSH

 ( 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 )  217.228

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 01313

 ( 220 )  2015.05.15.

 ( 732 )  Simon György Gergő 10%, Nagykálló (HU)

 Krázli Zoltán István 45%, Szombathely (HU)

 Loschinger Tamás 45%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Krázli Zoltán István, Szombathely

 ( 541 )  SHOPUP

 ( 511 )  35    Piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása;

reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámidő

 bérlete távközlési médiumban; reklámozás.

  36    Zsetonok, kuponok és értékutalványok kibocsátása, elektronikus eszközök útján történő biztosítása.

  41    Szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  217.229

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 00535

 ( 220 )  2015.02.26.

 ( 732 )  Ferencvárosi Torna Club, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fehér Zsolt, Budapest

  
( 546 )

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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 )  217.230

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 00656

 ( 220 )  2015.03.04.

 ( 732 )  Humbák Művek Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinkák.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.231

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 00794

 ( 220 )  2015.03.18.

 ( 732 )  SC WINE PRINCESS SRL, Arad (RO)

 ( 740 )  Ivánka Gábor, ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  CLARUS

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; borok (sörök kivételével).

 ( 111 )  217.232

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 00792

 ( 220 )  2015.03.18.

 ( 732 )  BudaPay Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Kovács Nóra Ügyvédi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Buda Bill

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Hosting szolgáltatások web oldalakhoz; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása;

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

számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása;

számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete (monitoring); számítógépes

rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;

számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; szoftverek, mint szolgáltatások SaaS); szoftverbérlés;

 web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  217.233

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 00787

 ( 220 )  2015.03.18.

 ( 732 )  BudaPay Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Nóra Ügyvédi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Buda Accept

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Hosting szolgáltatások web oldalakhoz; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása;

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

számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása;

számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete (monitoring); számítógépes

rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;

számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; szoftverek, mint szolgáltatások SaaS); szoftverbérlés;

 web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  217.234

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 00922

 ( 220 )  2015.03.31.

 ( 732 )  dr. Yaro A. Cletus, Budapest (HU)

 ( 541 )  Dyna-Lode Plus

 ( 511 )  5    Állatgyógyászati és egészségügyi termék, készítmények.

 ( 111 )  217.235

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 00921

 ( 220 )  2015.03.31.

 ( 732 )  dr. Yaro A. Cletus, Budapest (HU)

 ( 541 )  Hepato Support

 ( 511 )  5    Állatgyógyászati és egészségügyi termék, készítmények.

 ( 111 )  217.236

 ( 151 )  2015.11.12.
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 ( 210 )  M 15 00915

 ( 220 )  2015.03.31.

 ( 732 )  Rimay Tamás István 100%, Szolnok (HU)

 ( 541 )  e-gn.hu

 ( 511 )  35    Mezőgazdasági gépek értékesítése, mezőgazdasági alkatrészek értékesítése, mezőgazdasági termények

 értékesítése, mezőgazdasági vetőmagok értékesítése.

  44    Mezőgazdasági tanácsadás, mezőgazdasági gépek bérbeadása.

 ( 111 )  217.237

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 14 03884

 ( 220 )  2014.12.19.

 ( 732 )  dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  217.238

 ( 151 )  2015.11.12.

 ( 210 )  M 15 01007

 ( 220 )  2010.04.22.

 ( 732 )  URODA POLSKA Sp. z o.o, Warszawa (PL)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Illatszerek és piperecikkek, illatszerek, piperevizek, illatosított vizek, kölnivíz; dezodorok személyes

használatra és izzadásgátló készítmények, izzadásgátlók; eszenciaolajok; kozmetikumok; arc- és testlemosó és

-ápoló szerek; hajmosó és hajápoló szerek; hajszínező és hajformázó szerek; lábtisztító és lábápoló szerek;

szappanok; fürdő készítmények; sminkkészítmények és sminklemosó készítmények; körömápoló készítmények

és körömfestő készítmények; körömfesték-lemosók; intimhigiéniás készítmények, amelyek ebbe az osztályba

tartoznak; szőrtelenítő készítmények; napozószerek és ultraibolya sugárzás ellen védő szerek; barnító

 készítmények; piperecikkek, amelyek ebbe az osztályba tartoznak.

 ( 111 )  217.240

 ( 151 )  2015.11.19.

 ( 210 )  M 12 02338

 ( 220 )  2012.07.04.

 ( 732 )  Penta Kft., Gödöllő (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  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)

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

 ( 111 )  217.242

 ( 151 )  2015.11.19.

 ( 210 )  M 15 00511

 ( 220 )  2015.02.24.

 ( 732 )  Bálega János, Hortobágy (HU)

 Bálega Nelli, Hortobágy (HU)

 ( 740 )  dr. Váti Zsuzsanna Andrea, VÁTI Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 29    Tartósított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, kompótok; tojások; tej és tejtermékek;

 étkezési olajok és zsírok.

  30    Kávé, tea, kakaó, kávépótló, rizs, tápióka, szágó, lisztek és más gabonakészítmények.

 ( 111 )  217.243

 ( 151 )  2015.11.19.

 ( 210 )  M 15 01557

 ( 220 )  2015.06.10.

 ( 732 )  Múzeum Kávéház Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tarr Dávid Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló

 éttermek; vendéglátóipar.

 ( 111 )  217.244

 ( 151 )  2015.11.19.

 ( 210 )  M 15 00774

 ( 220 )  2015.03.18.

 ( 732 )  Kiss Enikő Edit, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bass és Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 22. szám, 2015.11.30.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2279



  

( 546 )

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 111 )  217.245

 ( 151 )  2015.11.19.

 ( 210 )  M 15 00777

 ( 220 )  2015.03.18.

 ( 732 )  Better Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Könyvek, könyvecskék, füzetek, újságok és folyóiratok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, papíripari

 cikkek, nyomdaipari termékek, tanítási és oktatási anyagok, készülékek kivételével.

 41    Könyv- és lapkiadás, szövegek kiadása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, múzeumi

 szolgáltatások (bemutatók, kiállítások), oktatás, oktatási tárgyú információk.

 ( 111 )  217.249

 ( 151 )  2015.11.19.

 ( 210 )  M 15 01156

 ( 220 )  2015.04.27.

 ( 732 )  X-Trame Studio Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Egy perc 1 élet

 ( 511 )  41    Filmek gyártása, kivéve a reklámfilmek; televíziós szórakoztatás; rádió és televízióprogramok készítése;

 videofilmezés.

 ( 111 )  217.250

 ( 151 )  2015.11.19.

 ( 210 )  M 15 01157

 ( 220 )  2015.04.27.

 ( 732 )  X-Trame Studio Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Útravaló

 ( 511 )  41    Filmek gyártása, kivéve a reklámfilmet; riporteri szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; rádió és

 televízióprogramok készítése; videofilmezés.

A rovat 104 darab közlést tartalmaz. 
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