
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 14 01268

 ( 220 ) 2014.04.25.

 ( 731 )  Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Együd János ügyvéd, Együd és Klimon Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) biztosítások.hu

 ( 511 )  35    Információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba

való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 01269

 ( 220 ) 2014.04.25.

 ( 731 )  Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Együd János ügyvéd, Együd és Klimon Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) biztositasok.hu

 ( 511 )  35    Információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba

való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 02971

 ( 220 ) 2014.09.30.

 ( 731 )  SOS Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Daszkalovics Katalin ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) SEGÍTSÉG GOMBNYOMÁSRA

 ( 511 )   44    Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás.

 ( 210 ) M 14 03157

 ( 220 ) 2014.10.16.

 ( 731 )  Hello Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Séllei Sándor, Békéscsaba

  
( 546 )

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

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

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

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

adathordozók, hanglemezek; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03160

 ( 220 ) 2014.10.15.

 ( 731 )  Bányai Adrián, Kál (HU)

 ( 541 ) Clean Eating

 ( 511 ) 5    Antioxidáns pirulák; bébiételek; búzacsíra étrend-kiegészítők; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra;
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diétás italok gyógyászati használatra; élelmi rostok; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; glükóz

étrend-kiegészítők; gyógynövények; gyógyteák; herbateák gyógyászati használatra; kazein étrend-kiegészítők;

 lenmag étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők; vitaminkészítmények.

 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).

 43    Bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete; gyorséttermek;

ivóvíz-automaták bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; önkiszolgáló éttermek; szállodai

 szolgáltatások; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 03401

 ( 220 ) 2014.11.12.

 ( 731 )  Földművelésügyi Minisztérium 50%, Budapest (HU)

 Magyar Turizmus Zrt. 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Eliza, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, dobozok kartonból vagy papírból, palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból, palackhoz

csomagoló anyagok kartonból vagy papírból, nyomdaipari termékek, öntapadó címkék, újságok, kiadványok,

 szórólapok, könyvek.

  33    Magyarországról származó borok.

 41    Könyvkiadás, oktatási tevékenység, konferenciák szervezése, kulturális rendezvények, fesztiválok

 szervezése.

 ( 210 ) M 15 00266

 ( 220 ) 2015.01.29.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lakatos Etta, Budapest

 ( 541 ) Házi kedvenc

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

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

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

 terjesztése, szabadtéri hirdetés.

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

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

 ( 210 ) M 15 01571

 ( 220 ) 2015.06.11.

 ( 731 )  MAGIKTRAFIK BT., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hidvégi Attila, Ladánybene

 ( 541 ) LABELLAMAFIA

 ( 511 )   25    Ruházati termékek, sportruházat.

 ( 210 ) M 15 01595
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 ( 220 ) 2015.06.12.

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

 ( 740 )  Wanshida Kft., Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 15 01596

 ( 220 ) 2015.06.12.

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

 ( 740 )  Wanshida Kft., Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 15 01630

 ( 220 ) 2015.06.17.

 ( 731 )  Bordinasztia Sales Kft., Törökbálint (HU)

 ( 541 ) KÓSTOL AZ ORSZÁG

 ( 511 )   43    Vendéglátás, borkóstolás.

 ( 210 ) M 15 01696

 ( 220 ) 2015.06.24.

 ( 731 )  Peller Mariann, Üröm (HU)

 ( 740 )  Krucsai Zsolt, Budapest

 ( 541 ) VIRTUOSO

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

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

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, oktatási és szórakoztatási

szolgáltatások a televízió, mozi, rádió és színház vonatkozásában; rádió- és televízió programok, filmek és show

műsorok készítése és előadása; a televízió és rádió segítségével folytatott oktatás, vagy oktatás a televíziózásról és

rádiózásról; szórakoztatás a televízió és rádió segítségével; versenyek szervezése (oktatási vagy szórakoztatási

célú); interaktív telefon versenyek; publikáció; mozifilmek; show műsorok, rádió programok és televíziós

programok készítése; rádió, televízió, műhold, kábel, telefon, világháló és internet segítségével folytatott oktatás

és szórakoztatás; showműsorok szervezése; hangfelvételek, előre felvett showműsorok, filmek, rádió és televízió

műsorok bérbevétele; videoszalagok és videolemezek készítése; szórakoztató rádióműsorok készítése;

szórakoztató televíziós műsorok készítése; mozifilmek készítése; színházi műsorok készítése; játékok szervezése;

televíziós szórakoztató műsorok készítése a közönség telefon segítségével történő közreműködésével; mobil

 telefon segítségével történő interaktív szórakoztató műsor; internet felhasználásával történő játékok szervezése.

 ( 210 ) M 15 01697

 ( 220 ) 2015.06.24.

 ( 731 )  Peller Mariann, Üröm (HU)

 ( 740 )  Krucsai Zsolt, Budapest

 ( 541 ) VIRTUOSOS

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, oktatási és szórakoztatási

szolgáltatások a televízió, mozi, rádió és színház vonatkozásában; rádió- és televízió programok, filmek és show

műsorok készítése és előadása; a televízió és rádió segítségével folytatott oktatás, vagy oktatás a televíziózásról és

rádiózásról; szórakoztatás a televízió és rádió segítségével; versenyek szervezése (oktatási vagy szórakoztatási

célú); interaktív telefon versenyek; publikáció; mozifilmek; show műsorok, rádió programok és televíziós

programok készítése; rádió, televízió, műhold, kábel, telefon, világháló és internet segítségével folytatott oktatás

és szórakoztatás; showműsorok szervezése; hangfelvételek, előre felvett showműsorok, filmek, rádió és televízió

műsorok bérbevétele; videoszalagok és videolemezek készítése; szórakoztató rádióműsorok készítése;

szórakoztató televíziós műsorok készítése; mozifilmek készítése; színházi műsorok készítése; játékok szervezése;

televíziós szórakoztató műsorok készítése a közönség telefon segítségével történő közreműködésével; mobil

 telefon segítségével történő interaktív szórakoztató műsor; internet felhasználásával történő játékok szervezése.

 ( 210 ) M 15 01726

 ( 220 ) 2015.06.25.

 ( 731 )  Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) GESTRERING

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális
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gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális

 gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.

 ( 210 ) M 15 01731

 ( 220 ) 2015.06.26.

 ( 731 )  GOJO Industries, Inc., Akron, Ohio (US)

 ( 300 )  86/586,751 2015.04.03. US

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

 ( 541 ) PURELL

 ( 511 ) 3    A 86/586,751. sz. USPTO elsőbbséggel: általános célú tisztítók; mosdószappanok; krémszappanok;

fertőtlenítő szappanok; archidratálók; kéztisztító anyagok; kézmosó szappanok; folyékony szappanok;

gyógyszappanok; perineális krémek; előnedvesített törlőkendők háztartási tisztításhoz; egyszer használatos,

tisztító vegyi anyagokkal vagy összetevőkkel impregnált tisztítókendők személyi higiéniai célra; egyszer

használatos, tisztító vegyi anyagokkal vagy összetevőkkel impregnált tisztítókendők háztartási célra; egyszer

használatos, tisztító vegyi anyagokkal vagy összetevőkkel impregnált tisztítókendők ipari és kereskedelmi célra;

bőrhidratálók; szappanok testápoláshoz; szappanok személyi használatra; szappanok; kézhidratálók; nagy

hatékonyságú kéztisztító készítmények, kéz szappanok, krém típusú kéztisztító készítmények, kéztisztító habok,

bőrtisztító folyadékok, védő testkrémek és testápolók, testápoló típusú testszappanok, hab jellegű testszappanok,

kézkrémek, samponok és testlemosók, tisztító anyagokkal impregnált törlőkendők és az előbb említettek

 újratölthető adagolói; tisztítók kemény felületekhez, és az előbb említettek újratölthető adagolói.

5    Egészségügyi sterilizáló készítmények; előnedvesített törlőkendők higienizálási célra; előnedvesített

törlőkendők fertőtlenítéshez; előnedvesített törlőkendők sterilizáláshoz; általános használatú fertőtlenítők;

általános használható higiénizálók; általános használatú sterilizálók; egyszer használatos, fertőtlenítő vegyi

anyagokkal vagy öszszetevőkkel impregnált tisztítókendők háztartási célra; egyszer használatos higiéniai

tisztítókendők; egyszer használatos, sterilizáló összetevőkkel impregnált tisztítókendők; előnedvesített

 törlőkendők sterilizálási célokra; fertőtlenítők kemény felületekhez, higiénizálók kemény felületekhez.

 ( 210 ) M 15 01733

 ( 220 ) 2015.06.26.

 ( 731 )  LINCSIR Kft., Csévharaszt (HU)

 ( 541 ) Nádas Pihenőpark

 ( 511 )  41    Szabadidős tevékenység; strand szolgáltatás; kalandparki tevékenység; játszótér üzemeltetés; horgászat;

egyéb szabadtéri játékok és egyéb szabadtéri sporttevékenység szervezése; zenés műsorok, koncert, bálok

 szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása.

  43    Szálláshely szolgáltatás, éttermi és rendezvényi vendéglátás.

 ( 210 ) M 15 01769

 ( 220 ) 2015.06.30.

 ( 731 )  dr. Strassburger Gyula, Miskolc (HU)

 ( 541 ) Mindenkit érhet jogeset

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; alternatív

 vitarendezési szolgáltatások, jogi dokumentumok elkészítése, jogi kutatás.

 ( 210 ) M 15 01850

 ( 220 ) 2015.07.09.

 ( 731 )  Dennemeyer & Associates S.A., Münnich (DE)

 ( 740 )  Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  4    Üzemanyagok, tüzelőanyagok, gáz, szén.

 35    Szénnel kapcsolatos nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, elektromossággal és gázzal kapcsolatos nagy-

 és kiskereskedelmi szolgáltatások.

 36    Pénzügyi szolgáltatások szénkereskedelem, elektromos áram -és gázkereskedelemmel kapcsolatosan;

 derivatívákkal kapcsolatos kereskedés.

  37    Elektromosság - és gáz szolgáltatási rendszerek beszerelése, javítása és karbantartása.

 39    Elektromosság-, gáz-, hő- és víz szolgáltatás, gáz szállítás és raktározás, szénszállítás, szállítási

 szolgáltatások, elektromosság tárolása.

  40    Energiatermelés gáz, víz, szén, atomenergia és megújuló energiaforrások felhasználásával; gáz kezelése.

  42    Gáz és olaj kutatás, mérnöki szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 01852

 ( 220 ) 2015.07.10.

 ( 731 )  Pondex Trading & Consulting Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontbó!,

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 42    Csomagolástervezési szolgáltatások, építészeti konzultáció, építészeti szolgáltatások, ipari formatervezés,

 stíldíszítés, új termékek kutatása és fejlesztése mások számára, lakberendezés.

 ( 210 ) M 15 02010

 ( 220 ) 2015.07.24.

 ( 731 )  WorCare Kft., Sződliget (HU)

 ( 740 )  Lancz Róbert, Sződliget

 ( 541 ) Mediall

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02084

 ( 220 ) 2015.07.31.

 ( 731 )  DPO Tematikus Csatornák Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Tipster

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 24. szám, 2015.12.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2417



 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02086

 ( 220 ) 2015.07.31.

 ( 731 )  DiNG.hu Információtechnológia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mészáros Emese, Mészáros Emese Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Mobil Weekend

 ( 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), mobil applikáció fejlesztés.

 ( 210 ) M 15 02095

 ( 220 ) 2015.08.03.

 ( 731 )  Omega Bázis Kft., Lábatlan (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 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).

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

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

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

 áru).

 ( 210 ) M 15 02096

 ( 220 ) 2015.08.03.

 ( 731 )  Omega Bázis Kft., Lábatlan (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,
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péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

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

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

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

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

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

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

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

 áru).

 ( 210 ) M 15 02097

 ( 220 ) 2015.08.03.

 ( 731 )  Omega Bázis Kft., Lábatlan (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 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).

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

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

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

 áru).

 ( 210 ) M 15 02098

 ( 220 ) 2015.08.03.

 ( 731 )  Omega Bázis Kft., Lábatlan (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 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).

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

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

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

 áru).
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 ( 210 ) M 15 02106

 ( 220 ) 2015.08.03.

 ( 731 )  Rossmann Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Üllő (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs László, Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

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

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

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

 ( 210 ) M 15 02107

 ( 220 ) 2015.08.03.

 ( 731 )  Rossmann Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Üllő (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs László, Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 02108

 ( 220 ) 2015.08.03.

 ( 731 )  Rossmann Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Üllő (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs László, Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
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 nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

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

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

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

 ( 210 ) M 15 02116

 ( 220 ) 2015.08.04.

 ( 731 )  Gajdosné Rasztik Magdolna, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek samponok, hajbalzsam, hajfestékek, hajkondícionálók, hajtáplálók, hajszínezők,

hajkefék, hajszárítók, elektromos hajsütővasak, hajhabok, hajkrémek, hajzselék, hajfények, hajlakkok

 vonatkozásában.

 ( 210 ) M 15 02117

 ( 220 ) 2015.08.04.

 ( 731 )  Déri András, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Börzsei Zsuzsanna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Hirdetési hely kölcsönzése, reklámfilmek előállítása, reklámozás.

 39    Áruszállítás, autóbérlés, autóbusz-közlekedés, autóbuszok bérbeadása, futárszolgálat [üzenetek vagy áruk

továbbítására], fuvarozás, gépkocsival történő szállítás, jármüvek kölcsönzése, járművezetői szolgáltatás,

 személyszállítás, utaskísérés, utasszállítás.

 ( 210 ) M 15 02118

 ( 220 ) 2015.08.04.

 ( 731 )  Déri András, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Börzsei Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 ) LIMO-KING

 ( 511 )   35    Hirdetési hely kölcsönzése, reklámfilmek előállítása, reklámozás.

 39    Áruszállítás, autóbérlés, autóbusz-közlekedés, autóbuszok bérbeadása, futárszolgálat [üzenetek vagy áruk

továbbítására], fuvarozás, gépkocsival történő szállítás, jármüvek kölcsönzése, járművezetői szolgáltatás,

 személyszállítás, utaskísérés, utasszállítás.

 ( 210 ) M 15 02119

 ( 220 ) 2015.08.04.

 ( 731 )  Rossmann Magyarország Kft., Üllő (HU)
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 ( 740 )  dr. Szűcs László, Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

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

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

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

 ( 210 ) M 15 02120

 ( 220 ) 2015.08.04.

 ( 731 )  Rossmann Magyarország Kft., Üllő (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs László, Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 02140

 ( 220 ) 2015.08.05.

 ( 731 )  Cheminova Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trágyák, gabonaüszög elleni vegyi termékek,

mezőgazdasági vegyszerek, kivéve a gombaölő, gyomirtó,növényirtó, rovarölő és parazitaölő szereket,

műtrágyázó készítmények,nitrogénműtrágyák, növények növekedését szabályozó készítmények,

nyomelemkészítmények növények részére, peronoszpóra megelőzésére szolgáló vegyitermékek, sók [trágyák],

 talajkondicionáló vegyi termékek.

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

(herbicidek), filoxéra kezelésére szolgáló vegyi termékek,gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi termékek,
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molyirtó szerek, parazitaölő készítmények, parazitaölő szerek, rovarirtó szerek, rovarirtó szerek, inszekticidek,

szőlő betegségeinek kezelésére szolgáló vegyi termékek, talajfertőtlenítő készítmények, gabonatermesztéshez

 használt gyomirtószer, kukorica termesztéshez használt gyomirtószer.

 ( 210 ) M 15 02142

 ( 220 ) 2015.08.05.

 ( 731 )  Peller Mariann, Üröm (HU)

 ( 740 )  Krucsai Zsolt, Budapest

 ( 541 ) EUROVIRTUOSOS

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, fényképészeti, mozgóképi felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére,

továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek),

 DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.

 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); oktatási és szórakoztatási szolgáltatások a televízió, mozi, rádió

és színház vonatkozásában; rádió- és televízió programok, filmek és showműsorok készítése és előadása; a

televízió és rádió segítségével folytatott oktatás, vagy oktatás a televíziózásról és rádiózásról; szórakoztatás a

televízió és a rádió segítségével; versenyek szervezése (oktatási vagy szórakoztatási célú); interaktív telefon

versenyek; publikáció; mozifilmek; showműsorok, rádió programok és televíziós programok készítése; rádió,

televízió, műhold, kábel, telefon, világháló és Internet segítségével folytatott oktatás és szórakoztatás; show

műsorok szervezése; hangfelvételek, előre felvett show műsorok, filmek, rádió és televízió műsorok bérbevétele;

videószalagok és videolemezek készítése; szórakoztató rádióműsorok készítése; szórakoztató televíziós műsorok

készítése; mozifilmek készítése; színházi műsorok készítése; játékok szervezése; televíziós szórakoztató műsorok

készítése a közönség telefon segítségével történő közreműködésével; mobiltelefon segítségével történő interaktív

 szórakoztató műsor; Internet felhasználásával történő játékok szervezése.

 ( 210 ) M 15 02143

 ( 220 ) 2015.08.05.

 ( 731 )  Peller Mariann, Üröm (HU)

 ( 740 )  Krucsai Zsolt, Budapest

 ( 541 ) WORLDVIRTUOSOS

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, fényképészeti, mozgóképi felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére,

továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek),

 DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.

 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); oktatási és szórakoztatási szolgáltatások a televízió, mozi, rádió

és színház vonatkozásában; rádió- és televízió programok, filmek és showműsorok készítése és előadása; a

televízió és rádió segítségével folytatott oktatás, vagy oktatás a televíziózásról és rádiózásról; szórakoztatás a

televízió és a rádió segítségével; versenyek szervezése (oktatási vagy szórakoztatási célú); interaktív telefon

versenyek; publikáció; mozifilmek; showműsorok, rádió programok és televíziós programok készítése; rádió,

televízió, műhold, kábel, telefon, világháló és Internet segítségével folytatott oktatás és szórakoztatás; show

műsorok szervezése; hangfelvételek, előre felvett show műsorok, filmek, rádió és televízió műsorok bérbevétele;

videószalagok és videolemezek készítése; szórakoztató rádióműsorok készítése; szórakoztató televíziós műsorok

készítése; mozifilmek készítése; színházi műsorok készítése; játékok szervezése; televíziós szórakoztató műsorok

készítése a közönség telefon segítségével történő közreműködésével; mobiltelefon segítségével történő interaktív

 szórakoztató műsor; Internet felhasználásával történő játékok szervezése.
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 ( 210 ) M 15 02144

 ( 220 ) 2015.08.05.

 ( 731 )  Takács Julianna, Debrecen (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02145

 ( 220 ) 2015.08.05.

 ( 731 )  Bayer Consumer Care AG, Basel (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 15 02147

 ( 220 ) 2015.08.05.

 ( 731 )  BWT HUNGÁRIA Víztechnikai Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Tuza Béla, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

 ( 541 ) SELYEMVÍZ

 ( 511 )   11    Vízlágyító készülékek és berendezések.

 ( 210 ) M 15 02149

 ( 220 ) 2015.08.06.

 ( 731 )  MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

 cukrászsütemények; élesztő, sütőporok.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 15 02223

 ( 220 ) 2015.08.14.

 ( 731 )  Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 740 )  Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) FORCE TOUCH

 ( 511 ) 9    Számítógépek; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hardver; számítógép játékgépek; kézi

számítógépek; táblagépek; digitális személyi asszisztens; elektronikus határidőnaplók; elektronikus jegyzettömb;

elektronikus könyvolvasók; kézi elektronikus játékegységek külső kijelzővel, monitorral; kézi digitális

elektronikus eszközök és hozzá kapcsolódó szoftver; kézi digitális elektronikus mobileszközök

internet-hozzáféréshez, telefonhívások, faxok, elektronikus levelek és egyéb digitális adat küldéséhez,

fogadásához és tárolásához; adatok és üzenetek vezeték nélküli fogadására, tárolására és/vagy átvitelére szolgáló

elektronikus kézi egységek, és a felhasználó számára személyes adatok nyomon követését és kezelését lehetővé

tevő elektronikus eszközök; hangfelvevő és hangreprodukáló berendezések; MP3 és egyéb digitális formátumot

kezelő audió lejátszók; digitális hangfelvevők; digitális videó felvevők és lejátszók; hangkazetta lejátszók és

felvevők; videokazetta lejátszók és felvevők; kompaktlemez lejátszók és felvevők; DVD felvevők és - lejátszók;

digitális hangszalagfelvevők és -lejátszók; rádiók, rádióadók és rádióvevők; audio-, video- és digitális keverők;

hangerősítők; rádióvevők; audiódekóderek; autós audióberendezések; fülhallgatók, fejhallgatók; hangszórók;

mikrofonok; audió tartozékok és kiegészítők; modemek; hálózati kommunikációs berendezés; elektronikus

kommunikációs készülékek és berendezések; audiovizuális tanítási eszközök; optikai készülékek és eszközök;

telekommunikációs berendezések és felszerelések; globális helymeghatározó rendszer (GPS) eszközök;

telefonok; vezeték nélküli kommunikációs eszközök hang-, adat- vagy képátvitelhez; kábelek; adattároló

berendezés; mágneses adathordozó; chipek, lemezek és kazetták, amelyeken számítógép programok és szoftverek

találhatóak, vagy ezek rögzítésére alkalmasak; faxgépek; fényképezőgépek, kamerák; elemek; televíziós

készülékek, televíziós kijelzőberendezések; TV -készülékek; dekóderek televíziókészülékekhez; számítógépes

szoftverek; számítógépes és elektronikus játékok; globális helymeghatározó rendszer (GPS) számítógépes

szoftver; számítógépes szoftver utazáshoz és turizmushoz, utazástervezéshez, navigációhoz, útvonaltervezéssel

kapcsolatos szolgáltatásokhoz, földrajzi, úti célra vonatkozó, szállításra vonatkozó és közlekedési információhoz,

vezetési és gyaloglási útvonalhoz, környezethez igazított helyfeltérképezéshez, utca-információhoz, elektronikus

térképkijelzéshez és úti cél információhoz; számítógépes szoftver szöveg, adat, grafikus ábrázolások, képek,

audió, videó és más multimédiás tartalmak, elektronikus publikációk és elektronikus játékok létrehozásához,

írásához, terjesztéséhez, letöltéséhez, továbbításához, fogadásához, lejátszásához, szerkesztéséhez,

kivonatolásához, kódolásához, dekódolásához, közzétételéhez, tárolásához és rendezéséhez; számítógépes

szoftver szövegek, adatok, hangfájlok, videofájlok és elektronikus játékok rögzítéséhez, rendszerezéséhez,

átviteléhez, módosításához, áttekintéséhez számítógépekhez, televíziós készülékekhez, televíziós dekóderekhez,

hanglejátszókhoz, videólejátszókhoz, médialejátszókhoz, telefonokhoz és kézi digitális elektronikus eszközökhöz;

számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy szöveget, adatot, grafikát,

képeket, hangot, video és egyéb multimédiás tartalmat programozzanak és terjesszenek globális kommunikációs

hálózatokon, valamint egyéb számítógépes, elektronikus és kommunikációs hálózatokon keresztül; számítógépes

szoftver számítógépes szerverek és globális kommunikációs hálózatok valamint egyéb számítógépes,

elektronikus, valamint kommunikációs hálózatokhoz csatlakozott felhasználók közötti adatok és linkek

azonosításához, lokalizálásához, csoportosításához, terjesztéséhez, kezeléséhez; számítógépes szoftver kézi mobil

digitális elektronikus eszközök és más felhasználói elektronikus eszközök használatához; szoftver elektronikus

publikáláshoz; szoftver elektronikus publikáció olvasására; számítógépes szoftver személyes adatok kezelése

céljából; letölthető, előre rögzített hang- és audiovizuális tartalom, információ és magyarázó szöveg; letölthető

elektronikus publikációk könyvek, magazinok, időszaki kiadványok, hírlevelek, újságok, naplók és egyéb

kiadványok formájában; adatbázis kezelő szoftver; karakterfelismerő szoftver; beszédfelismerő szoftver;

elektronikus levél és üzenetküldő szoftver; számítógépes szoftver online adatbázisok hozzáféréséhez,

böngészéséhez és kereséséhez; elektronikus hirdetőtáblák; adatszinkronizáló szoftver; alkalmazásfejlesztő

szoftver; elektronikusan, gép vagy számítógép által olvasható felhasználói kézikönyvek a fent felsorolt áruk

használatához és azokkal együttesen történő értékesítéséhez; elektromos és elektronikus kapcsolók, csatolók,

vezetékek, kábelek, töltők, dokkolók, dokkoló egységek, töltők, interfészek és adapterek a fentiekben említett

árukkal történő használatra; számítógépes tartozékok és alkatrészek a fentiekben felsorolt árukhoz; elektronikus
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berendezések multimédiás funkcióval a fentiekben felsorolt áruk használatához; elektronikus berendezések

interaktív funkcióval a fentiekben felsorolt áruk használatához; kiegészítők, tartozékok, alkatrészek és tesztelő

berendezések a fentiekben felsorolt árukhoz; borítók, táskák, tokok, melyeket a fentiekben felsorolt áruk

tárolására alakítottak ki; navigációs eszközök; bérmentesítés ellenőrzésére szolgáló készülékek; pénztárgépek;

pénzérmével működtetett szerkezetek; diktafonok; szegélyjelzők, szegélyjelölők; szavazógépek; elektronikus

árucímkék, termékcímkék; nyereménykiválasztó és számhúzó berendezések; súlymérő készülékek és eszközök;

mérőeszközök, mértékek; elektronikus hirdetőtáblák, faliújságok; mérőeszközök, mérőműszerek; optikai

készülékek és eszközök; szilícium lapkák; integrált áramkörök; fluoreszcens emyők; távirányító készülékek;

fényvezető szálak [optikai szálak]; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések;

túlfeszültség korlátozók; elektrolizáló berendezések; tűzoltó készülékek; radiológiai készülékek ipari használatra;

életmentő készülékek és felszerelések; riasztósípok; napszemüvegek; rajzfilmek; tojáslámpázók; kutyasípok;

díszítő mágnesek; elektromos kerítések; elektromosan fűtött zoknik; riasztók, riasztó szenzorok, riasztó ellenőrző

rendszerek; lakossági biztonsági és felügyeleti rendszerek; füst és szén-monoxid érzékelők; hőmérséklet

szabályozó készülékek, monitorok, érzékelők és vezérlők légkondicionáló, fűtő- és szellőző berendezésekhez és

rendszerekhez; elektromos ajtó- és ablakzárak és rugós reteszek; garázsajtó-nyitók; függöny, drapéria,

 ablaksötétítő és reluxa; világításszabályozók.

 14    Órák és más időmérő eszközök; karórák; órák; időmérők; időmérőként használt kronográfok; kronométerek;

szíjak órákhoz; óraszíjak; tokok karórákhoz, időmérőkhöz, órákhoz és más időmérő eszközökhöz; alkatrészek

 karórákhoz, időmérőkhöz, órákhoz és más időmérő eszközökhöz; ékszerek.

 ( 210 ) M 15 02233

 ( 220 ) 2015.08.14.

 ( 731 )  CONSTANCIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Kovács Edit, Szeged

  

( 546 )

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

 olajok és zsírok.

 30    Kávé, lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; cukor, méz, só;

 fűszeres mártások; fűszerek.

 35    Élelmiszer kereskedelem, biotermékek forgalmazása, táplálékkiegészítők, alkoholmentes italok, szörpök,

 gyümölcslevek, lekvárok, gyógyászati segédeszközök, egészségmegőrzésre alkalmas eszközök forgalmazása.

 ( 210 ) M 15 02238

 ( 220 ) 2015.08.17.

 ( 731 )  Csótár Ádám Károly, Kisbér (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02239

 ( 220 ) 2015.08.17.

 ( 731 )  Richter Szebasztián Mihály, Budapest (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 24. szám, 2015.12.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2426



  

( 546 )

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

 áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02275

 ( 220 ) 2015.08.24.

 ( 731 )  Next Group Plc, Enderby, Leicester, Leicestershire (GB)

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

 ( 541 ) NEXT

 ( 511 )  9    Napszemüvegek és szemüvegek; szemüveg keretek és tokok.

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások kozmetikumok, gyógyszert nem tartalmazó pipere készítmények,

szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék; elektromos termékek, fényképezőgépek, világító berendezések,

elektromos háztartási eszközök, azaz főző berendezések, konyhai robotgépek, vasalók, vízforraló kannák,

mikrohullámú sütők, kenyérpirítók, porszívók, elszívóernyők, tűzhelyek, mosogatógépek, mélyhűtők, mélyhűtős

hűtőszekrények,főzőlapok, sütők, sparheltek, hűtőszekrények, centrifugák, szárítási funkcióval rendelkező

mosógépek, mosógépek, ékszerek, pénztárcák és levéltárcák, esernyők, övek, hordozótokok, táskák, kézitáskák és

mindenféle táskák, ruházat, fejfedők és lábbelik, bútorok, háztartási cikkek, képek, képkeretek, textilek,

törölközők, ágyneműk, konyhafelszerelés, festékek, tapéta és egyéb lakás díszítő termékek, játékok területén;

különböző áruk, ideértve a fenti termékek összegyűjtése mások számára, lehetővé téve a vásárlók számára a

kényelmes megtekintést és vásárlást; termékek kiskereskedelmi árusításával kapcsolatos szolgáltatások belvárosi

üzletekben, csomagküldő katalógusokon vagy az interneten keresztül; on-line kiskereskedelmi üzleti

szolgáltatások nyújtása a fenti termékekkel kapcsolatosan; a fenti termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás és tanácsadás; üzleti menedzsment, tanácsadás, ideértve a fenti termékek

területén kiskereskedelmi üzletek létesítésével kapcsolatos segítségnyújtást és tanácsadást; on-line kereskedelmi

szolgáltatások, áruk széles körére vonatkozó kereskedelmi szolgáltatások; vásárlói hűségszolgáltatások

kereskedelmi, hirdetési és/vagy reklámozási célokra; vásárlói hűségkártyákkal és hűség programokkal

kapcsolatos szolgáltatások; vásárlói hűségprogramok szervezése, működtetése és felügyelése; modell ügynökségi

 szolgáltatások kivételével.

 ( 210 ) M 15 02280

 ( 220 ) 2015.08.19.

 ( 731 )  Budapesti Értéktőzsde Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Dániel Endre,Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 15 02281

 ( 220 ) 2015.08.19.

 ( 731 )  Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Dániel Endre, Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BUX

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 15 02402

 ( 220 ) 2015.09.03.

 ( 731 )  Sárkány Erika Ágnes, Budapest (HU)

 Sárkány Krisztián, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 élő előadások bemutatása; hangversenyek szervezés és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 15 02508

 ( 220 ) 2015.09.15.

 ( 731 )  Berki Sándor, Gödöllő (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   29    Húsételek, húspogácsa, gyros, hamburger, virsli, hot-dog.

 30    Péksütemények, pita, szendvicsek, snack ételek, pástétomok, tésztaételek, mártások, sütemények, fagylalt,

 jégkrém.

  43    Vendéglátás, étkezdék, gyorséttermek.

 ( 210 ) M 15 02599

 ( 220 ) 2015.09.24.

 ( 731 )  Aréna Drink Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hauk Gábor, Hauk és Mudra Ügyvédi Iroda, Kiskőrös

 ( 541 ) Royal Fröccs

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével; borok; előkevert alkoholos italok-, nem sör alapú.

  35    Előkevert alkoholos ital kis- és nagykereskedelme.
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 ( 210 ) M 15 02630

 ( 220 ) 2015.09.29.

 ( 731 )  Metropolitan Life Insurance Company, New York, New York (US)

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

 ( 541 ) METLIFE. LET'S BUILD THE FUTURE TOGETHER

 ( 511 )  36    Egyéni és csoportos élet-, egészség- és lakásbiztosítással, továbbá gépjármű biztosítással, életjáradéki

szerződéskötéssel és nyugdíjpénztári ügyintézéssel kapcsolatos jótállási és adminisztrációs szolgáltatások;

lakóingatlan-és kereskedelmi jelzáloghitelezés; ingatlanközvetítés és ingatlantulajdon kezelés; vagyonkezelési,

letétkezelési és befektetési szolgáltatások, nevezetesen befektetési banki szolgáltatások és tőkebefektetés,

tőkeberuházás; pénzügyi nyugdíjtervezés; munkavállalói juttatásokkal kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen

 biztosítási és pénzbeli munkavállalói juttatási tervek feldolgozása, adminisztrálása és kezelése.

 ( 210 ) M 15 02660

 ( 220 ) 2015.10.02.

 ( 731 )  dr. Rakos Katalin, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Giró Szász János, Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MATEKKUCKÓ

 ( 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).

 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).

 ( 210 ) M 15 02661

 ( 220 ) 2015.10.02.

 ( 731 )  Bükkös Hotel Kft., Szentendre (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Ideiglenes szállásadás; vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; átmeneti szállások bérlete; bár

(szolgáltatások); éttermek; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; kantinok; büfék;

étkezdék; kávéházak; motelek; önkiszolgáló éttermek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak

kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások;

 vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 15 02663

 ( 220 ) 2015.10.02.

 ( 731 )  CHOCCO GARDEN Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30    Bonbonok (cukorkák); cukorkaáru; csokoládé; csokoládé alapú italok; csokoládés termékek; karamellák

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

müzliszeletek; pralinék; rágógumi; tea; tea alapú italok; jeges tea; gabonakészítmények és pékáruk; cukrászáruk;

 édesipari készítmények; ostya.

 ( 210 ) M 15 02665

 ( 220 ) 2015.10.02.

 ( 731 )  CHOCCO GARDEN Kft., Dunakeszi (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Sűrített tej; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejszínhab; tejszín [tejtermék]; tejtermékek; milk

 shake-ek [tejalapú frappé italok]; joghurt.

A rovat 56 darab közlést tartalmaz.
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