
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  217.025

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 14 03791

 ( 220 )  2014.12.16.

 ( 732 )  LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm (DE)

 ( 740 )  dr. Krajnyák András, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények, cukrászsütemények.

 35    Reklámozás; kereskedelmi szolgáltatások alacsony kalóriatartalmú kenyerek, péksütemények és

 cukrászsütemények tekintetében.

 ( 111 )  217.177

 ( 151 )  2015.11.06.

 ( 210 )  M 15 00384

 ( 220 )  2015.02.12.

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

 ( 541 )  DORIVAN

 ( 511 )  5    Nőgyógyászati célú gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  217.321

 ( 151 )  2015.11.30.

 ( 210 )  M 14 03938

 ( 220 )  2015.01.26.

 ( 732 )  Waller Furnér Kft., Olaszfalu (HU)

 ( 740 )  Waller István, Olaszfalu

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Faanyag építéshez; fa burkolatokhoz; faburkolatok.

 ( 111 )  217.322

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 01744

 ( 220 )  2015.06.29.

 ( 732 )  Szabó Erika, Budapest (HU)

 ( 541 )  Hajnali láz

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

 valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.323

 ( 151 )  2015.11.30.

 ( 210 )  M 15 01359

 ( 220 )  2015.05.19.

 ( 732 )  Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 111 )  217.324

 ( 151 )  2015.11.30.

 ( 210 )  M 15 01354

 ( 220 )  2015.05.19.

 ( 732 )  DUAL Video -Film és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Steiner János, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.325

 ( 151 )  2015.11.30.

 ( 210 )  M 15 01223

 ( 220 )  2015.05.05.

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

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

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Fogkrémek.

 ( 111 )  217.326

 ( 151 )  2015.11.30.

 ( 210 )  M 15 01098

 ( 220 )  2015.04.20.

 ( 732 )  Austrotherm Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Kruchina Sándor, Budapest

 ( 541 )  Repülj rá a minőségre!

 ( 511 )   17    Szigetelő anyagok.

  19    Nem fém építőanyagok.

  35    Reklámozás.

  37    Építkezés.

 ( 111 )  217.327

 ( 151 )  2015.11.30.

 ( 210 )  M 15 01092

 ( 220 )  2015.04.17.

 ( 732 )  Arany Generáció Kft. 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  217.328

 ( 151 )  2015.11.30.

 ( 210 )  M 15 00966

 ( 220 )  2015.04.03.

 ( 732 )  Aszklépiosz Szentélye Kft., Komló (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).
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 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.329

 ( 151 )  2015.11.30.

 ( 210 )  M 15 00964

 ( 220 )  2015.04.02.

 ( 732 )  Szabó László, Maklár (HU)

 ( 740 )  dr. Török Tamás, Eger

 ( 541 )  DbyD

 ( 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 élelmiszerek és anyagok; bébiételek;

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

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

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

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

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

 ( 111 )  217.330

 ( 151 )  2015.11.30.

 ( 210 )  M 15 00577

 ( 220 )  2015.03.02.

 ( 732 )  FremantleMedia Limited, London W1T 1AL (GB)

 Simco Limited, London W8 5 HY (GB)

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

 ( 541 )  HUNGARY'S GOT TALENT

 ( 511 )  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák (A Nizzai Osztályozás

 ezen osztályában, abc-sorrendben szereplő összes szolgáltatás).

 38    Műsorszórás, televíziós műsorszórás, rádiós műsorszórás, műholdas televíziós műsorszórás, kábeltelevíziós

műsorszórás, telefonos kommunikáció, interaktív telefon szolgáltatások, telefonos üzenetküldő szolgáltatások,

kommunikációs (távközlési) szolgáltatások, rádió, telefon, Internet, globális hálózat, kábel, szatellit,

 mikrohullámú és/vagy elektromos rendszer összeköttetés útján.

 41    Televízióval, filmekkel, rádióval és/vagy színházzal kapcsolatos oktató és szórakoztató szolgáltatások;

rádió- és televízióprogramok, filmek és showműsorok gyártása (produkció) és előadása; oktatás televízió és rádió

segítségével és televíziós és rádiós oktatás; szórakoztatás televízió és rádió segítségével, versenyek szervezése

(oktatási vagy szórakoztatási célra); interaktív telefonos versenyek; kiadói szolgáltatás; mozifilmek, show-k,

rádió és/vagy televízió programok gyártása; oktatás és szórakoztatás rádió, televízió, kábel, telefon, lnternet

összeköttetés segítségével; show-k szervezése; hanglemezek, előre rögzített show-k, rádió és/vagy televízió

programok kölcsönzése; műsoros videofelvételek és hangfelvételek gyártása; szórakoztatóműsorok gyártása;

szórakoztató televíziós műsorok gyártása; filmgyártás; színházi produkciók készítése; játékok szervezése;

televíziós szórakoztató műsorok gyártása a nézők telefonos közreműködésével; mobiltelefonos interaktív

 szórakoztató show-k; internetes játékok szervezése.

 ( 111 )  217.331

 ( 151 )  2015.11.30.

 ( 210 )  M 15 00574
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 ( 220 )  2015.03.02.

 ( 732 )  Kiss Katalin Noémi, Budapest (HU)

 Pusztai Ákos, Budapest (HU)

 ( 740 )  Parti Gabriella Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Péksütemény, pékáru, péksütemények, sütőipari alapanyag, speciális maglisztek, adalékanyagmentes

 termékek, glutén és laktózmentes termékek.

 35    Pékáru kereskedelem, pékáru forgalmazása,sütőipari alapanyagok,adalékanyagmentes glutén-laktóz mentes

 péksütemények forgalmazása.

  43    Vendéglátás, étkezdék, önkiszolgáló éttermek, paleo étterem, paleo kávézó.

 ( 111 )  217.332

 ( 151 )  2015.11.30.

 ( 210 )  M 15 00448

 ( 220 )  2015.02.17.

 ( 732 )  3C Távközlési Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Füstgázelemező készülék; teljesítményt szabályozó berendezések; mérőműszerek; elektronikus

 mérőműszerek.

  11    Szerelvények füstcsövekhez, füstcsatornákhoz.

  35    Műszaki készülékek, berendezések, mérőműszerek, füstgázelemző készülékek kereskedelme.

 ( 111 )  217.333

 ( 151 )  2015.11.30.

 ( 210 )  M 15 00185

 ( 220 )  2015.01.22.

 ( 732 )  Bach Flower Remedies Limited, Wimbledon, London (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású pipere készítmények és anyagok; pipere készítmények és anyagok; kozmetikumok;

illóolajok; masszázs olajok; aromaterápiás termékek; dezodorok személyes használatra; izzadásgátlók; napbarnító

és napszűrő készítmények és anyagok; szőrtelenítő készítmények és anyagok; púderek, krémek és folyadékok;

szappanok és samponok; borotválkozási és borotválkozás utáni készítmények, bőr-, test, arc,-, szem-, haj-, fog-,

ajak és köröm kondicionáló és ápoló készítmények és anyagok; ajak balzsamok; zuhanyozási és fürdő

készítmények; fürdőolajak és fürdősók; hintőporok; hidratálók; nem gyógyhatású babaolajak és babakrémek; nem

 gyógyhatású törlőkendők és kozmetikai termékekkel átitatott törlőkendők.

5    Gyógyszerészeti, orvosi, állatorvosi, homeopátiás, allopátiás, gyógyászati, táplálkozási és egészségügyi

készítmények és anyagok; vitaminok és tápanyagok; táplálék kiegészítők; ásványi anyag kiegészítők;

gyógyszeres italok; cukorkák; zselés kapszulák; rágógumik, pasztillák és élelmiszerek; gyógyszeres balzsamok;

fertőtlenítő szerek és fertőzésgátló szerek; orvosi italok; táplálkozás kiegészítők; diagnosztikai készítmények

 orvosi célokra; italok gyógyászati használatra; gyógyfüvek; szárított és tartósított gyógyfüvek.

  29    Tejtermékek; tejes italok; tej alapú italok.

 30    Teák, herbateák; forrázatok; nem gyógyhatású italok és főzetek; aromatikus készítmények forrázatok és nem
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gyógyszeres főzetek készítéséhez; gabonakészítmények; csokoládék; pasztillák (cukrászati); pasztillák (nem

gyógyászati használatra); édességek; rágógumik, cukorkák, snack ételek; élelmiszer esszenciák; készítmények

 teák, kávék készítéséhez.

 31    Magok; élelmiszerek és italok állatok részére, amelyek nem tartoznak más áruosztályokba; élelmiszer

adalékanyagok és kiegészítők állatok és háziállatok részére; mindazok a fenti árukból állatok részére készített

ételek, amelyek nem tartoznak más áruosztályokba; élelmiszer adalékanyagok és kiegészítők állatok és

 háziállatok részére az összes fenti árura vonatkozóan.

 32    Ásványvizek és levegővel dúsított vizek, alkoholmentes italok; szirupok és egyéb készítmények italok

készítéséhez; természetes eredetű készítmények italok készítéséhez; hozzávalók, ízesítők és adalékok italokhoz;

 az összes fenti, virágokból készült áru.

 33    Növényekkel, virágokkal és gyógynövényekkel átitatott alkoholos italok cseppenkénti fogyasztásra

 minimális adagokban és virágokból készítve; az összes fenti áru a borok kivételével.

 ( 111 )  217.334

 ( 151 )  2015.11.30.

 ( 210 )  M 15 00184

 ( 220 )  2015.01.22.

 ( 732 )  Bach Flower Remedies Limited, Wimbledon, London (GB)

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

 ( 541 )  RESCUE

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású pipere készítmények és anyagok; pipere készítmények és anyagok; kozmetikumok;

sminkek; ajakrúzsok és ajakfények; fogkrémek; illatszerek, illatok és parfümök; kölnivizek; illóolajak; masszázs

olajak; aromaterápiás termékek; dezodorok személyes használatra; izzadásgátlók; napbarnító és napszűrő

készítmények és anyagok; szőrtelenítő készítmények és anyagok; púderek, krémek és folyadékok; körömlakkok;

körömlakk lemosok; szappanok és samponok; borotválkozási és borotválkozás utáni készítmények; bőr-, test,

arc,-, szem-, haj-, fog-, ajak és köröm kondicionáló és ápoló készítmények és anyagok; zuhanyozási és fürdő

készítmények; fürdőolajak és fürdősók; hintőporok; hidratálók; pot pourrik; füstölők; füstölő pálcák; szoba- és

bútor illatosítok, készítmények és anyagok szobák és bútorok illatosításához; nem gyógyhatású babaolajak és

babakrémek; nem gyógyhatású törlőkendők és kozmetikai termékekkel átitatott törlőkendők; vatta kozmetikai

 célokra.

5    Gyógyszerészeti, orvosi, állatorvosi, homeopátiás, allopátiás, gyógyászati, táplálkozási és egészségügyi

készítmények és anyagok; vitaminok és tápanyagok; táplálék kiegészítők; ásványi anyag kiegészítők;

gyógyszeres italok; cukorkák; zselés kapszulák; rágógumik, pasztillák és élelmiszerek; gyógyszeres balzsamok;

fertőtlenítők; fertőzésgátlók; gyógyfüvek és virágok orvosi célokra; virágokból készült gyógyszereket tartalmazó

orvosi italok; növényekből és virágokból készült táplálkozás kiegészítők; virágokból készült gyógyszereket

tartalmazó fokozott tápértékű élelmiszerek; diagnosztikai készítmények orvosi célokra; virágokból készült

gyógyszerek és gyógyszer jellegű virág esszenciák; táplálék kiegészítő jellegű virág esszenciák; növényekből és

virágokból származó készítmények és anyagok érzelmi és pszichológiai rendellenességek és állapotok kezelésére;

növényekből és virágokból származó orvosi és gyógyászati készítmények; gyógyfüvek; szárított és tartósított

 gyógynövények.

  29    Tejtermékek; tejből készült italok; tej alapú italok.

 30    Teák, herbateák; forrázatok; gyógynövény italok és forrázatok; nem gyógyhatású forrázatok; aroma

készítmények forrázatok és nem gyógyhatású főzetek készítéséhez; gabona készítmények; csokoládé; pasztillák

(cukrászati); pasztillák (nem gyógyászati használatra); édességek; rágógumik, cukorkák, snack ételek; élelmiszer

esszenciák; készítmények növényekből, virágokból és egyéb természetes alapanyagokból teák, kávék

 készítéséhez.

 31    Magok, élelmiszerek és italok állatok részére, amelyek nem tartoznak más áruosztályokba; élelmiszer

adalékanyagok és kiegészítők állatok és háziállatok részére az összes fenti árura vonatkozóan, amelyek nem
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 tartoznak más áruosztályba.

 32    Ásványvizek, forrásvizek és levegővel dúsított vizek, alkoholmentes italok; energia és tonik italok,

gyümölcs italok és gyümölcslevek, forrázatok, gyógynövény italok; növény, virág és gyógynövény forrázatokbók

készült nem alkoholos italok; szirupok és egyéb készítmények italok készítéséhez; készítmények növényekből,

virágokból és egyéb természetes alapanyagokból italok gyümölcs-, zöldségitalok, energia italok, limonádék,

gyömbérsörök, gyümölcs-, vagy zöldséglevek, gyümölcs vagy zöldség nektárok, szódavizek, ásvány és

forrásvizek készítéséhez; természetes eredetű készítmények italok készítéséhez; hozzávalók, ízesítők és

 adalékanyagok italokhoz.

 33    Virágesszenciával, növényekkel, virágokkal és gyógynövényekkel átitatott, vagy azokat tartalmazó

 alkoholos italok; növény, virág és gyógynövény forrázatokból, vagy kivonatokból készült alkoholos italok.

 ( 111 )  217.335

 ( 151 )  2015.11.30.

 ( 210 )  M 15 00183

 ( 220 )  2015.01.22.

 ( 732 )  Bach Flower Remedies Limited, Wimbledon, London (GB)

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

 ( 541 )  RESCUE REMEDY

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, orvosi, állatorvosi, homeopátiás, allopátiás, gyógyászati, táplálkozási és egészségügyi

készítmények és anyagok; vitaminok és tápanyagok; táplálék kiegészítők; ásványi anyag kiegészítők;

gyógyszeres italok; cukorkák; zselés kapszulák; rágógumik, pasztillák és élelmiszerek; gyógyszeres balzsamok;

fertőtlenítőszerek; fertőzésgátló szerek; gyógyfüvek és virágok orvosi célokra; virágesszenciát tartalmazó orvosi

italok; növényekből és virágokból készült táplálkozás kiegészítők; virágesszenciát tartalmazó fokozott tápértékű

élelmiszerek; diagnosztikai készítmények orvosi célokra; virágokból készült gyógyszerek és gyógyszer jellegű

virág esszenciák; táplálék kiegészítő jellegű virágesszenciák; növényekből és virágokból származó készítmények

és anyagok érzelmi és pszichológiai rendellenességek és állapotok kezelésére; növényekből és virágokból

 származó orvosi és gyógyászati készítmények; gyógyfüvek; szárított és tartósított gyógynövények.

  29    Tejtermékek; tejből készült italok; tej alapú italok.

 30    Teák, herbateák; forrázatok; nem gyógyhatású italok és főzetek; aroma készítmények forrázatok és nem

gyógyszeres főzetek készítéséhez; szárított és tartósított gyógyfüvek; gabonakészítmények; csokoládé; pasztillák

(cukrászati); pasztillák (nem gyógyászati használatra); édességek; rágógumik, cukorkák, snack ételek; élelmiszer

esszenciák; készítmények növényekből, virágokból és egyéb természetes alapanyagokból teák, kávék

 készítéséhez.

 31    Magok, élelmiszerek és italok állatok és háziállatok részére, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

mindazok a fenti árukból állatok részére készített ételek, amelyek nem tartoznak más áruosztályokba; élelmiszer

adalékanyagok és kiegészítők állatok és háziállatok részére az összes fenti árura vonatkozóan, amelyek nem

 tartoznak más áruosztályokba.

 32    Ásványvizek, forrásvizek, szódák és levegővel dúsított vizek, alkoholmentes italok; energia és tonik italok,

gyümölcs italok és gyümölcslevek, forrázatok, gyógynövény italok; növény, virág és gyógynövény forrázatokbók

készült nem alkoholos italok; szirupok és egyéb készítmények italok készítéséhez; készítmények növényekből,

virágokból és egyéb természetes alapanyagokból italok gyümölcs-, zöldségitalok, energia italok, limonádék,

gyömbérsörök, gyümölcs-, vagy zöldséglevek, gyümölcs vagy zöldség nektárok, szódavizek, ásvány és

forrásvizek készítéséhez; természetes eredetű készítmények italok készítéséhez; hozzávalók, ízesítők és

 adalékanyagok italokhoz.

 33    Virágesszenciákkal, növényekkel, virágokkal és gyógynövényekkel átitatott, vagy azokat tartalmazó

 alkoholos italok; növény, virág és gyógynövény forrázatokból, vagy kivonatokból készült alkoholos italok.

 ( 111 )  217.336

 ( 151 )  2015.11.30.
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 ( 210 )  M 15 01226

 ( 220 )  2015.05.05.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

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

 áru).

  35    Szeszes italok nagykereskedelme.

 ( 111 )  217.364

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 01674

 ( 220 )  2015.06.22.

 ( 732 )  dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld (DE)

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

 ( 541 )  FELHŐCSKE

 ( 511 )  29    Alkoholmentes tejes italok, túró, habosított túrós ételek, joghurt, az előbbiek mindegyike

gyümölcskészítményekkel is; tej alapú desszertek, tej alapú krémek, tejből és/vagy tejkészítményekből

 állományjavítók és gyümölcskészítmények, valamint ízfokozók és aromaanyagok hozzáadásával.

  30    Kész pudingok, grízpépek, ínyenckészítmények.

 ( 111 )  217.367

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 00778

 ( 220 )  2015.03.17.

 ( 732 )  Szántó Emil, Budapest (HU)

 Ásványi Tibor, Kimle (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  O-3

 ( 511 ) 3    Tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó

 szerek; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti készitmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek

gyógyászati használatra; bébiételek, fertőtlenítőszerek, krémek, balzsamok gyógyászati célra, gyógynövények;

gyógynövény kivonatok, gyógyteák, gyógycukor, étrend kiegészítők emberek számára orvosi célokra;

gyógyhatású termékek, légfrissítők, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra, tapaszok, termálvizek,

 vitaminkészítmények, molyirtó szerek.

 30    Teák, kakaó, kávé, kávépótló szerek; gabonakészítmények; élelmiszer adalékok; fűszerek; mártások; méz;

 ecet.

 ( 111 )  217.370

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 01171
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 ( 220 )  2015.04.28.

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

 under the laws of Belgium), Gent (BE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Étkezési olajok és zsírok.

  30    Tésztakeverékek.

 ( 111 )  217.373

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 01414

 ( 220 )  2015.05.22.

 ( 732 )  FremantleMedia Limited, London W1T 1AL (GB)

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

 ( 541 )  Vigyél el!

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 38    Műsorszórás, televíziós műsorszórás, rádiós műsorszórás, műholdas televíziós műsorszórás, kábeltelevíziós

műsorszórás, telefonos kommunikáció, interaktív telefon szolgáltatások, telefonos üzenetküldő szolgáltatások,

kommunikációs (távközlési) szolgáltatások, rádió, telefon, internet, globális hálózat, kábel, szatellit,

 mikrohullámú és/vagy elektromos rendszer összeköttetés útján.

 41    Televízióval, filmekkel, rádióval és/vagy színházzal kapcsolatos oktató és szórakoztató szolgáltatások;

rádió- és televízióprogramok, filmek és showműsorok gyártása (produkció) és előadása; oktatás televízió és rádió

segítségével és televíziós és rádiós oktatás; szórakoztatás televízió és rádió segítségével, versenyek szervezése

(oktatási vagy szórakoztatási célra); interaktív telefonos versenyek; kiadói szolgáltatás; mozifilmek, show-k,

rádió és/vagy televízió programok gyártása; oktatás és szórakoztatás rádió, televízió, kábel, telefon, internet

összeköttetés segítségével; show-k szervezése; hanglemezek, előre rögzített show-k, rádió és/vagy televízió

programok kölcsönzése; műsoros videofelvételek és hangfelvételek gyártása; szórakoztatóműsorok gyártása;

szórakoztató televíziós műsorok gyártása; filmgyártás; színházi produkciók készítése; játékok szervezése;

televíziós szórakoztató műsorok gyártása a nézők telefonos közreműködésével; mobiltelefonos interaktív

 szórakoztató show-k; internetes játékok szervezése.

 ( 111 )  217.374

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 14 03167

 ( 220 )  2014.10.17.

 ( 732 )  Adamaski Antal, Budapest (HU)

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

  

( 554 )
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 ( 511 ) 1    Fékfolyadékok; folyadékok hidraulikus hálózatokhoz; folyadékok sebességváltóműbe; hűtőanyagok

 járműmotorokhoz; vegyi adalékok motorüzemanyagokhoz és olajokhoz.

 4    Ipari olajok; benzinek; motorolaj; gázolaj; dízelolaj; üzemanyag (folyékony-); kenőolaj; tüzelőolaj.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  217.375

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 14 03475

 ( 220 )  2014.11.18.

 ( 732 )  Polgár Csaba, Siófok (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 )  VITAMIN BOTTLE

 ( 511 )  5    Étrend kiegészítő, táplálék kiegészítő.

 ( 111 )  217.376

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 14 03047

 ( 220 )  2014.10.03.

 ( 732 )  Kancsár Tamás Ferenc, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Pető Zsófia Csenge, Budapest

 ( 541 )  MAGMA TRADE

 ( 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).

7    Mezőgazdasági tevékenységben használatos gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok

kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem

 kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök, keltetőgépek; árusító automaták.

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  217.377

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 14 03166

 ( 220 )  2014.10.17.

 ( 732 )  Adamaski Antal, Budapest (HU)

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

  

( 554 )

 ( 511 ) 1    Fékfolyadékok; folyadékok hidraulikus hálózatokhoz; folyadékok sebességváltóműbe; hűtőanyagok

 járműmotorokhoz; vegyi adalékok motorüzemanyagokhoz és olajokhoz.

 4    Ipari olajok; benzinek; motorolaj; gázolaj; dízelolaj; üzemanyag (folyékony-); kenőolaj; tüzelőolaj.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  217.378
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 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 01479

 ( 220 )  2015.06.01.

 ( 732 )  Szabóné Horváth Karola, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pozsgay Péter, Budapest

 ( 541 )  SenioGuard - Health Maintenance System - Idősek őre, egészség karbantartó rendszer

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 111 )  217.379

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 01612

 ( 220 )  2015.06.15.

 ( 732 )  Farkas Zsófia, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kürtőskalács, péksütemények, cukrászsütemények.

  43    Vendéglátás, élelmezés.

 ( 111 )  217.380

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 01347

 ( 220 )  2015.05.19.

 ( 732 )  BBQ Expedition Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Barbecue (grill) begyújtó kémény; faszenes grillek; főző berendezések; grillek, rostélyok (sütőeszközök);

grillel felszerelt tűzhelyek; grilleszközök, barbecue-k; grillezők, grillsütők; grillkészülékek, barbecue-k

(sütéshez); grilltálcák, grill tepsik; hibachik (faszénnel működő japán grillezők); rácsok, rostélyok, grillek

 (sütőkészülékek); rostok(sütőkészülékek), grillsütők.

 ( 111 )  217.381

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 01346

 ( 220 )  2015.05.19.

 ( 732 )  Berecz Gábor, Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest
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( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.382

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 01088

 ( 220 )  2015.04.17.

 ( 732 )  Alex Tamás, Budapest (HU)

 Alex Ágnes Kornélia, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Ternovszky Anna, Nyírbátor

 ( 541 )  GAIA Kegyeleti Park

 ( 511 )  45    Temetkezési vállalkozás; temetkezési szolgáltatás; hamvasztással kapcsolatos temetkezési szolgáltatás;

 urnás temetés; gyászszertartások; temetés.

 ( 111 )  217.383

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 01281

 ( 220 )  2015.05.12.

 ( 732 )  Budapest Retina Associates Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Seres András István, Budapest

 ( 541 )  Budapest Retina Estek

 ( 511 )   41    Szakmai képzés.

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

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  217.384

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 00955
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 ( 220 )  2015.04.02.

 ( 732 )  Csongor Győző, Szászvár (HU)

 ( 740 )  Byrdy Wanda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Műanyagfeldolgozó gépek; nyomógépek; nyomóhengerek gépekhez; nyomólemezek; öntödei gépek;

öntőformák [géprészek]; őrlőgépek; szerszámgépek; szerszámok [géprészek]; zúzógépek, aprítógépek ipari

használatra; zúzógépek, aprítógépek, törőgépek; összekötő rudak, hajtórudak gépekhez vagy motorokhoz;

 vegyipari gépek (elektromechanikus-).

 37    Javítás, szerelési szolgáltatások; javítási tárgyú információk; elhasznált vagy részben megsemmisült gépek

 felújítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

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

és kutató szolgáltatások; technológiai szaktanácsadás; szakvélemények adása mémöki munkákkal kapcsolatban;

tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; új termékek kutatása és fejlesztése mások

számára; mechanikai kutatás; mértékhitelesítés [mérésügy]; minőségellenőrzés; vegyelemzés, kémiai analízis;

 vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  217.385

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 00828

 ( 220 )  2015.03.23.

 ( 732 )  Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Ormai Gabriella, Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Öntsd formába a jövőd

 ( 511 ) 1    Fémfeldolgozással kapcsolatos ipari, tudományos termékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

 készítmények.

 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; alumínium; öntödei formák; öntőformák.

 7    Fémfeldolgozó gépek; öntödei gépek; öntőformák.

  12    Járművek, szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök alkatrészei.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek; marketing.

  40    Fémfeldolgozás; fémöntés.

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

 és kutató szolgáltatások.

 ( 111 )  217.386

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 00695

 ( 220 )  2015.03.10.

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

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

 ( 541 )  N-GO

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.387

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 00569

 ( 220 )  2015.02.27.

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Magyarországról származó sör, világos-vagy porter-, alkoholmentes és malátasörök.

 ( 111 )  217.388

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 00762

 ( 220 )  2015.03.16.

 ( 732 )  Szélien Holding Befektető és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mészáros Izabella, Dr. Mészáros Izabella 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).

 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 )  217.389

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 00756

 ( 220 )  2015.03.16.

 ( 732 )  Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TALÁLKOZZUNK VASÁRNAP IS!

 ( 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).

 ( 111 )  217.395
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 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 01207

 ( 220 )  2015.04.30.

 ( 732 )  JT International SA, Geneva 26 (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány dohányzás céljára, pipadohány, kézzel

sodorható cigarettadohány, bagó, nedves por-alakú dohány; cigaretták, elektromos cigaretták; szivarok, szivarkák;

szubsztanciák dohányzáshoz, külön vagy dohánnyal kevert formában, nem orvosi vagy gyógyászati célú

használatra; tubák; dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak; cigarettapapírok,

 cigarettacsövek/szipkák és gyufák.

 ( 111 )  217.397

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 01066

 ( 220 )  2015.04.14.

 ( 732 )  Enterprise Communications Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Magyarfalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EMMA Enterprise Multi Medikai Alkalmazás

 ( 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).

 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).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.398

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 01068

 ( 220 )  2015.04.15.

 ( 732 )  Dr. Havas Jenő, Budapest (HU)

 ( 740 )  Frey Julianna, Budapest
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 ( 541 )  GOLDIRIS

 ( 511 )   10    Méhbe helyezhető fogamzásgátló eszközök.

 ( 111 )  217.400

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 01077

 ( 220 )  2015.04.16.

 ( 732 )  T&T Mérnökiroda, Környezetvédelmi és Gazdasági Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  safe and sound mentoring

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 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 )  217.401

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 01196

 ( 220 )  2015.04.30.

 ( 732 )  Dr. Móré Viktória, Debrecen (HU)

 ( 541 )  AUGUSZTA KÁVÉZÓ

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor,

 méz, melaszszirup; só; mustár; jég.

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

 és más készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  217.403

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 00353

 ( 220 )  2015.02.10.

 ( 732 )  Stégermájer Károly, Izsák (HU)

 ( 541 )  TÖRPI SZÖRPI

 ( 511 )   32    Egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  217.412

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01189

 ( 220 )  2015.04.30.

 ( 732 )  Bisothka Zoltán Viktor, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  217.413

 ( 151 )  2015.12.02.
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 ( 210 )  M 15 01715

 ( 220 )  2015.06.25.

 ( 732 )  Élelmiszervállalkozók Versenyképességéért Egyesület, Budapest (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).

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

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

 ( 111 )  217.414

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01711

 ( 220 )  2015.06.24.

 ( 732 )  Nagy András, Encs (HU)

 ( 740 )  dr. Borbás Máté, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.415

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 00798

 ( 220 )  2015.03.18.

 ( 732 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termék leírásának megfelelő borok, pezsgők.

 ( 111 )  217.418

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 00853
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 ( 220 )  2015.03.24.

 ( 732 )  Tauber László, Sopron (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények tisztító-, fertőtlenítő szerek; szappanok; illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek

 emberek és állatok számára.

 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek.

  29    Tartósított, szárított növények; zselék, lekvárok (dzsemek); étkezési olajok, növényi kivonatok.

 ( 111 )  217.419

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01236

 ( 220 )  2015.05.06.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 111 )  217.420

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01237

 ( 220 )  2015.05.06.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 111 )  217.421

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01238

 ( 220 )  2015.05.06.

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

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

  

( 546 )
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 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 111 )  217.422

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01239

 ( 220 )  2015.05.06.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 111 )  217.423

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01243

 ( 220 )  2015.05.06.

 ( 732 )  Szabó-Varga János, Ostoros (HU)

 ( 541 )  FLAVICUM

 ( 511 ) 5    Gyógyitalok, tápanyagadalékok, gyógyászati célokra, növényi élelmiszer-kiegészítők, erősítőszerek, biológiai

készítmények humángyógyászati célra, pasztillák, gyógyszerészeti használatra, pirulák gyógyszerészeti

 használatra, gyógycukor, cukrászati gyógytermékek.

 32    Sörök, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes

gyümölcsnektárak, gyümölcslevek, alkoholmentes italok, izoláns italok, készítmények italok elkészítéséhez,

pasztillák szénsavas italokhoz, termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizek előállításához,

 ásványvizek.

  33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

 ( 111 )  217.424

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01247

 ( 220 )  2015.05.06.

 ( 732 )  Valeant Spółka z organiczoną odpowiedzialnością Spółka jawna, Rzeszów (PL)

 ( 740 )  dr. Burger László, Sütő és Burger Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SupraDerm

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek.

5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; dermatológiai

 gyógyszerek; balzsamok; ápoló tejek; krémek; zselék.

 ( 111 )  217.425

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01379

 ( 220 )  2015.05.22.

 ( 732 )  LFP Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hágen András, Budapest

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.426

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01490

 ( 220 )  2015.06.03.

 ( 732 )  Hajnóczy Soma, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Kulturális tevékenységek; nevelés, sporttevékenységek; szakmai képzés, szórakoztatás; cirkuszok; digitális

képfelvételezés; élő előadások bemutatása; helyfoglalás show-műsorokra; on-line elérhető elektronikus

publikációk [nem letölthetők]; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok készítése;

show-műsorok; show-műsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); szabadidős szolgáltatások nyújtása;

szemináriumok rendezése és vezetése; szemináriumok rendezése és vezetése; színházi produkciók; szórakoztatási

 tárgyú információk; szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; zenés kabarék; varieték.

 ( 111 )  217.427

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01233

 ( 220 )  2015.05.06.

 ( 732 )  Magyar Vasúttörténeti Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó László, Szabó & Dénes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nyuszi Express

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.428

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01232

 ( 220 )  2015.05.06.

 ( 732 )  Magyar Vasúttörténeti Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó László, Szabó & Dénes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Télapó Express

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.430

 ( 151 )  2015.12.02.
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 ( 210 )  M 15 00926

 ( 220 )  2015.03.31.

 ( 732 )  Villa Lipót Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépprogramok, rögzített; számítógép programok

 (letölthető); szoftverek, rögzített; munkavégzési hatékonyságot növelő szoftver.

  42    Számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  217.431

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01311

 ( 220 )  2015.05.13.

 ( 732 )  Group42 Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gecser Szilvia, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi áru).

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); audio-, videoberendezés kiskereskedelme; elektronikus

háztartási cikk nagykereskedelme; elektronikus, híradás-technikai berendezés és alkatrészei nagykereskedelme;

 telekommunikációs termék kiskereskedelme.

 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.432

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01316

 ( 220 )  2015.05.15.

 ( 732 )  Burger & Beer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csánki Helga, Budapest
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 ( 541 )  BESTIA

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  217.433

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01577

 ( 220 )  2015.06.11.

 ( 732 )  Beer Board Korlátolt Felelősségű Társaság, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Geiszt Éva, dr. Geiszt Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  217.434

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01576

 ( 220 )  2015.06.11.

 ( 732 )  Beer Board Korlátolt Felelősségű Társaság, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Geiszt Éva, dr. Geiszt Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 )  Beer Board

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

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

 ( 111 )  217.435

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01448

 ( 220 )  2015.05.29.

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

  

( 546 )

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.436

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01268

 ( 220 )  2015.05.07.

 ( 732 )  ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt., Pomáz (HU)

 ( 740 )  Dr. László Áron Márk,Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SIGNETTA
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 ( 511 )  16    Acéltollak; íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek; írószerek; írótollak; szövegkiemelők [filctollak];

 tollak [irodai cikkek]; tolltörlők; töltőtollak.

 ( 111 )  217.437

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01447

 ( 220 )  2015.05.29.

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

  

( 546 )

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.438

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01304

 ( 220 )  2015.05.14.

 ( 732 )  DONGYANG PC, INC., Yeongdeungpo-gu, Seoul (KR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Vertikális rotációs parkoló rendszerek.

 ( 111 )  217.439

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01187

 ( 220 )  2015.04.30.

 ( 732 )  Nádas Patrik Nándor, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.440

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01186
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 ( 220 )  2015.04.30.

 ( 732 )  Nádas Patrik Nándor, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.441

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01183

 ( 220 )  2015.04.29.

 ( 732 )  ZEN STÚDIÓ Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  ZEN PINBALL

 ( 511 )  41    On-line számítógépes szoftveralkalmazás (letölthető); on-line számítógépes szoftveralkalmazás (nem

 letölthető).

 ( 111 )  217.442

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01181

 ( 220 )  2015.04.29.

 ( 732 )  ZEN STÚDIÓ Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  CASTLESTORM

 ( 511 )  41    On-line számítógépes szoftveralkalmazás (letölthető); on-line számítógépes szoftveralkalmazás (nem

 letölthető).

 ( 111 )  217.443

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01180

 ( 220 )  2015.04.29.

 ( 732 )  ZEN STÚDIÓ Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  PINBALL FX

 ( 511 )  41    On-line számítógépes szoftveralkalmazás (letölthető); on-line számítógépes szoftveralkalmazás (nem

 letölthető).

 ( 111 )  217.444

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01173

 ( 220 )  2015.04.28.

 ( 732 )  Völgyesné Sárközy Erika, Budapest (HU)

 Vincze Máté, Brüsszel (BE)
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 ( 740 )  dr. Mayer Erika, Mayer & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CÉDRUS-NET

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.445

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 00530

 ( 220 )  2015.02.25.

 ( 732 )  Hyundai Corporation, Seoul (KR)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 7    Hulladék zúzógépek, hulladéktömörítő gépek, húsológép, húsaprítók (gépek),bőrvágó gépek, dagasztógépek

(gyúrógépek), fagylaltos édesség készítő gépek,kenyérszeletelő gépek, sütőgépek ipari célokra,

elektromechanikus élelmiszerelőállító gépek, elektromos élelmiszer feldolgozó gépek (nem háztartási célokra),

cukrászsütemény-készítő gépek, tésztakészítő gépek, malomipari gépek, készülék víz szénsavval való

dúsításához, készülék italok szénsavval való dúsításához, élelmiszer és italfeldolgozó gépek ipari célokra,

varrógépek háztartási célokra, varrógépek, vákumos csomagológépek, mosogatógépek ipari célokra, textil

mosógépek ipari célokra, porszívók ipari célokra, mosógépek ipari célokra, elektromos mosógépek ipari célokra,

mosó berendezések, mosógépek, mosógépek (mosodába), ruhacsavaró, ruhafacsaró gépek mosodákba,

elektromos tisztító gépek és berendezések, gőzzel tisztító készülékek, csónak motorok, őrlőgépek háztartási

célokra, (nem kézi), elektromos keverőgépek háztartási célokra, elektromos habverők háztartási célokra,

elektromos gyümölcsprések háztartási célokra, elektronikus konyhai darálók háztartási célokra, elektromos

keverőgépek háztartási célokra, kávédarálók háztartási célokra (nem kézi), elektromos konzervnyitók, elektromos

mosógépekháztartási célokra, mosogatógépek, centrifugák háztartási célokra (nem fűtött),automata

mosogatógépek, elektromos mosógépek, elektromos tisztítókháztartási célokra, porszívók, porszívózsákok,

porszívó csövek, védőlapok,védőpajzsok [gépalkatrészek], elektromos szeletelők háztartási célokra, darálók,

tésztakészítő gépek, elektromos tálalóedények, elektromos kukoricalepény (arepa) készítő, elektromos

tésztadagasztó gépek, elektromos száraztésztagyártó gépek, elektromos gofrisütők, dörzsölő termékek, daraboló

fűrészek, szalagfűrészek, vágógépek, fúrók, darálók, köszörű és vágó korongok, elektromos kalapács,

kalapácsfúró, elektromos hő/ragasztó pisztolyok, emelők, ütve fúrók, fűrészek, gérfűrész, elektromos gyaluk,

polírozók, lengőfűrészek, rotációs szerszámok, alakmarógépek, elektromos élezők, csavarhúzók, asztali fűrészek,

tűzőgépek, csempevágók, univerzális fűrész, csavarkulcsok, forrasztógépek, szalagfűrészek, fafűrészek, hasogató

gépek, csiszolók, gyaluk, fűrészállványok, hidraulikus rögzítő eszközök, hidraulikus vágó eszközök, többfunkciós

szerszámok, ragasztó [kötő] gépek, porhajtású szerszámok, gáz meghajtású szerszámok, ipari ventilátorok, ipari

porszívók, mezőgazdasági permetezők, (árammal működő fúvók), tisztítófűrészek, láncfűrészek, fűnyírók,

sövény-nyírók, légpárnás fűnyírók, fűnyíró gépek, fűgereblye, magas nyomású mosóberendezések, aprítógépek,

elektromos bozótnyírók, hószórók, talajművelő gépek, motorok, generátorok, vízpumpák, pneumatikus

szerszámok, pneumatikus fúrók, légkalapácsok, festékszórók színes festékhez, porzókészülék (sűrített levegővel

portalanító berendezés); pneumatikus fogó/csavarkulcs; légfúvó puska, levegővel működő tűzőgép, levegővel

működő szögelő gép, levegővel működő szegecselő, levegővel működő csavarhúzó, levegőszóró, sűrített levegős

gépek, döngölők, sulykolók, tömörítő gépek, forgódob/tekercselőhenger, esztrich, vakolókanalak, talajlazítók,

 betonvibrátorok, padlócsiszolók, téglavágók, betonfűrészek, betonkeverők, megszakítók, talajfúrók.

 11    Gázzal működő grillek, nem elektromos víztisztítók háztartási célokra, edényfertőtlenítő berendezések

háztartási használatra, víztisztítók háztartási célokra, grillek (főző berendezések), ivóvíz szűrők, pecsenyesütő

készülékek, jéghűtők, gáztűzhelyek, gázégők, gázsütők háztartási célokra, sütők háztartási célokra, ipari sütők,
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égők, égőfejek (nem laboratóriumi célokra), kenyérkészítő gépek, kenyérsütő gépek, mikrohullámú sütők ipari

célokra, sütők, sütők pékségek részére, konyhai sütők, kávépörkölők, bidék, zuhanyok, gázbojlerek, boilerek

háztartási célokra, radiátorok (fűtéshez), fűtő boilerek (nem gépjárművekhez), boilerek (nem gépalkatrészek),

elektromos boilerek, gázzal működő vízmelegítők, fűtő berendezések, vízmelegítők (berendezések), hőszivattyúk,

hőpumpák, helyiségfűtő berendezések, vízmelegítők, forrólevegős készülékek, elektromos fűtőberendezések,

elektromos radiátorok, napenergiával működő vízmelegítők, gázkályhák, gázzal működő tűzhelyek, elektromos

hősugárzók háztartási célokra, kandallók, ágymelegítők, olajkályhák, fürdőszobai melegítők, hűtőkészülékek és

berendezések, fagyasztók, hűtőkészülékek és berendezések (nem járművek részére), helyiséghűtők,

légkondicionálók, konyhai elszívóbúrák (elszívóbúrák) háztartási célokra, konyhai elszívóbúrák háztartási

célokra, ventilátor búrák, ventilátorok, ventilátorlapátok, ventilátor berendezések és szerelvények, légtisztítók

háztartási célokra, légszárítók, levegősterilizálók, levegő szagtalanító berendezések, sterilizálók, vízionizálók

háztartási célokra, vízsterilizálók, vízszűrő berendezések, csapvíz tisztító berendezések, ivóvíz szűrő

berendezések, víztisztítóberendezések, jégkészítő gépek, elektromos hűtőberendezések háztartási

célokra,elektromos takarók háztartási célokra, elektromos ventilátorok egyéni célokra,elektromos takarók (nem

orvosi célokra), elektromos ventilátorok, elektromoskályhák, párásítók, elektromos párásítók, elektromos

párátlanítók háztartásicélokra, elektromos ruhaszárítók, elektromos víztelenítő berendezések,elektromos

főzőedények háztartási célokra, elektromos kannák háztartási célokra, elektromos kávéfőzők háztartási célokra,

elektromos pirító háztartási célokra, elektromos főzőkályhák háztartási használatra, elektromos kemencék

háztartási célokra, elektromágneses indukciós tűzhelyek háztartási célokra, mikrohullámú sütők (főző

berendezések), elektromos tűzhelyek, elektromos nyeles gyorsfőző serpenyők, gyorsfőző edények (elektromos

kukták), elektromos ostyakészítők, elektromos főző eszközök, elektromos kannák, elektromos kávéfőzők,

elektromos kávészűrők, olajsütő gépek, berendezések, elektronikus kávéskannák, elektromos tűzhelyek,

elektromos pirítók, mikrohullámú sütők, elektromos fagyasztók háztartási célokra, elektromos hűtőszekrények

háztartási célokra, elektromos edény fertőtlenítő berendezések háztartási célokra, elektromos víztisztítók

háztartási célokra, hűtőszekrények, elektromos hűtőszekrények, elektromos hűtőpultok, hajszárítók, főző

készülékek és berendezések, tűzhelyek, fűtő és légkondicionáló berendezések, ventilátor és légkondicionáló

berendezések, fűtő/ventilátor és légkondicionáló berendezések, gázmelegítők, olajkályhák (térmelegítők

háztartási használatra), hűtőszekrény kompresszor, elektromos hideg- és melegvíz adagolók, elektromos

borhűtők, elektromos espresso kávégépek háztartási célokra, elektromos ételgőzölők, elektromos olajsütők,

fritőzök, elektromos kézszárítók, elektromos serpenyők, elektromos kukorica pattogtatok, elektromos rizsfőzők,

elektromos szendvics-készítők, elektromos párolófazekak, asztali lámpák, elemlámpák, fénycsövek világításra,

halogén lámpák, magas nyomású higany lámpák, magas nyomású sodium lámpák, villanykörték, LED

világítások, világítókészülékek, halogén lámpák, indítókés ballasztok lámpákhoz, elektromos lámpák, utcai

lámpák, biztonsági lámpák, neon lámpák, világító lámpások, kisüléses izzók és tartozékaik, UV lámpák (nem

orvosi célokra), csillárok, vízfelszíni lámpák, akváriumi világítótestek, ívlámpák, infravörös lámpák, spotlámpák,

mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák, spotlámpák, szolár lámpák, gázhűtők, elektromos kukorica-pattogtató

gépek, elektromos szendvics készítők, indítók világító berendezésekhez, mennyezetvilágítások, mennyezeti

 lámpák, fényérzékelők, fényszenzorok, beltéri és kültéri világító berendezések.

 ( 111 )  217.446

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 00053

 ( 220 )  2015.01.14.

 ( 732 )  Csbandee-stand Kft., Telki (HU)

 ( 541 )  Poénkondom

 ( 511 )   10    Óvszer.

 ( 111 )  217.447

 ( 151 )  2015.12.02.
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 ( 210 )  M 15 01014

 ( 220 )  2015.04.08.

 ( 732 )  Lipódi Roland, Nagykanizsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Letölthető elektronikus kiadványok, számítógépes hordozókon rögzített elektronikus kiadványok.

 16    Papír, karton amelyek nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényképek, papíripari cikkek,

 tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

  41    Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  217.448

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01271

 ( 220 )  2015.05.08.

 ( 732 )  Goodmills Magyarország Zrt, Komárom (HU)

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

  

( 546 )

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

 cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok.

 ( 111 )  217.449

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01275

 ( 220 )  2015.05.11.

 ( 732 )  Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Dr. Ruppert Ildikó, Szekszárd

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  217.450

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01401

 ( 220 )  2015.05.21.

 ( 732 )  RAMEXA Ipari Termékelőállító és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Róbert, Budapest
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 ( 541 )  Hotel Akadémia

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.451

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01402

 ( 220 )  2015.05.21.

 ( 732 )  RAMEXA Ipari Termékelőállító és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Róbert, Budapest

 ( 541 )  Hotel Grand Basilica

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.452

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01403

 ( 220 )  2015.05.21.

 ( 732 )  RAMEXA Ipari Termékelőállító és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Róbert, Budapest

 ( 541 )  Hotel Liszt

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.453

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01534

 ( 220 )  2015.06.09.

 ( 732 )  Astron Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dulin György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftverek, rögzített.

 42    Felhőalapú számítástechnika; hosting szolgáltatások weboldalakhoz; információtechnológiai (IT)

tanácsadási szolgáltatások; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; számítógépes rendszerek

távfelügyelete (monitoring); számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; számítógép szoftver

 szaktanácsadás; technológiai szaktanácsadás.

 ( 111 )  217.454

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01535

 ( 220 )  2015.06.09.

 ( 732 )  Novala Net Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szenyán István, Szenyán és Rozgonyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (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).

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

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

 ( 111 )  217.455

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01536

 ( 220 )  2015.06.09.

 ( 732 )  Novala Net Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szenyán István, Szenyán és Rozgonyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  eport.hu

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  217.456

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01662

 ( 220 )  2015.06.22.

 ( 732 )  Pro gyno-med Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Cseri Zsuzsanna, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Villa Medicina

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; alternatív orvosi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; orvosi klinikák

 szolgáltatásai; orvosi rendelők; pszichológus szolgáltatásai.

 ( 111 )  217.457

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01663
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 ( 220 )  2015.06.22.

 ( 732 )  Pro gyno-med Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Cseri Zsuzsanna, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; alternatív orvosi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; orvosi klinikák

 szolgáltatásai; orvosi rendelők; pszichológus szolgáltatásai.

 ( 111 )  217.458

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01664

 ( 220 )  2015.06.22.

 ( 732 )  Hofer Kommanditgeselschaft, Sattledt (AT)

 ( 740 )  dr. Fakó Beatrix, Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (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).

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).

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb
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mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  15    Hangszerek (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).

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

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

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

 valamennyi áru).

 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).

 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).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

 falikárpitok (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).

 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).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (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).

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

 szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  40    Anyagmegmunkálás (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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.459
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 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01531

 ( 220 )  2015.06.08.

 ( 732 )  STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)

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

 ( 541 )  SupraDerm

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszer készítmények; esszenciális olajok, kozmetikai szerek; hajápoló folyadékok; fogkrémek.

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).

 ( 111 )  217.460

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01221

 ( 220 )  2015.05.05.

 ( 732 )  PszichoFészek Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Balogh-Pap Kornélia, Budapest

 ( 541 )  PszichoFészek

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.463

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 00297

 ( 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 )  217.464

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 00947

 ( 220 )  2015.04.01.

 ( 732 )  AZR Termékpromóciós Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   35    Promóciós szolgáltatás, marketing, web-áruház szolgáltatás.

 ( 111 )  217.466

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01601

 ( 220 )  2015.06.12.

 ( 732 )  Dante International S.A., Bucharest (RO)

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

 ( 541 )  Online mindig könyvebb

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.467

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01006

 ( 220 )  2015.04.07.

 ( 732 )  Földes Gábor 50%, Budapest (HU)

 Gáti Gergely Ádám 50%, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Fióka

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.468

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01005

 ( 220 )  2015.04.07.

 ( 732 )  Földes Gábor 50%, Budapest (HU)

 Gáti Gergely Ádám 50%, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Majorka

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.469

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01004

 ( 220 )  2015.04.07.

 ( 732 )  Chef Market Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sziklai Péter ügyvéd,Sziklai & Andrejszki 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).

 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.470

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01003

 ( 220 )  2015.04.02.

 ( 732 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

 ( 740 )  dr. Orbán Zsombor, Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  lefőzhetetlen páros

 ( 511 )  29    Zöldségek és burgonya tartósított, szárított vagy főtt formában; gyümölcsök tartósított, szárított vagy főtt

formában; gombák tartósított, szárított vagy főtt formában; hús, baromfi, vadhús, hal és tengeri ételek, mindezen

termékek kivonat formájában is; levesek, zselék, tészták, konzervek, készételek, fagyasztott vagy szárított

formában; lekvárok; tojások; szója alapú készítmények; étkezési olajok és zsírok; kolbászok; hentesáruk;

amerikai mogyoróvaj; levesek, leves koncentrátumok, leves készítmények, húsleves, erőleves, és mindezek

 leveskockák, tabletták vagy granulátum formájában.

 30    Liszt vagy gabona alapú élelmiszerek; kenyér; élesztő; cukrászsütemények; rizs; tésztafélék; metélt tészta;

rizs, liszt vagy gabona alapú élelmiszerek készételek formájában is; pizzák; szendvicsek; étkezési tésztakeverék

és konyhakész kenyértészta; sütemény porok; szószok; szószok készítésére szolgáló készítmények; szója szósz;

ketchup; aromatizáló vagy fűszerező készítmények ételekhez, ehető fűszerek, ízesítők, salátaöntetek, majonéz;

 mustár; ecet.

 ( 111 )  217.471

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 00994

 ( 220 )  2015.04.07.

 ( 732 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovács Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, ellenőrző (felügyeleti), oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata

elárusító berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; tűzoltó készülékek.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.472

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01388

 ( 220 )  2015.05.22.

 ( 732 )  Dr. Kim & Peresztegi Hungagu Biogyógyászat, Dunajská Streda (SK)
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 ( 740 )  dr. Bujáky Éva, Pápa

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Alternatív orvosi szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; beszédterápiás szolgáltatások; betegápolási

szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; fizi(k)oterápia; gyógyhelyek szolgáltatásai;

gyógyszerészek szolgáltatásai (receptek elkészítése); hátgerinc masszázzsal gyógyítás; masszázs; orvosi rendelők;

 orvosi szolgáltatások; orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára; terápiás szolgáltatás.

 ( 111 )  217.473

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 00870

 ( 220 )  2015.03.26.

 ( 732 )  PetMedia Kiadói és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kéri Marianna ügyvéd, dr.Kéri-dr.Hazai 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

 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 )  217.474

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 00869

 ( 220 )  2015.03.25.

 ( 732 )  Kiss Kálmán, Felcsút (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok, polcok.

 35    Bútorok tervezése, belsőépítészet, bútorok kivitelezése, bútorokkal és belsőépítéssel kapcsolatos tanácsadás.

  42    Bútorok-, polcok-, belsőépítészeti termékek kiskereskedelmi értékesítése.

 ( 111 )  217.475

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 00748

 ( 220 )  2015.03.13.

 ( 732 )  Dagent Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Erdély területéről származó szárított és főzött gyümölcsök; lekvárok (dzsemek); tartósított gomba; tartósított

gyümölcsök; párolt gyümölcs; gyümölcspép; kandírozott [cukrozott] gyümölcsök; padlizsánkrém; gyümölcs

 alapú snack ételek.

 30    Erdély területéről származó péksütemények és cukrászsütemények; méz; sütemények, cukorkák, csokoládé

és desszertek; aprósütemények; teasütemények; bonbonok [cukorkák]; cukorból készült tortadíszek; cukorkaáruk;

cukormáz süteményekhez; cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; csokoládé-bevonatú diófélék;

csokoládéból készült tortadíszek; gyümölcsös sütemények/torták; kandiscukor; kekszek; konyhasó; mézeskalács;

 müzli; müzliszeletek; piskóták; sós kekszek; sütemények; töltött cukorkák, fondan, [cukrászáru].

 32    Erdély területéről származó gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök; alkoholmentes gyümölcsitalok;

alkoholmentes gyümölcskivonatok; gyümölcslevek; alkoholmentes gyümölcsnektárok; méz alapú alkoholmentes

 italok; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; zöldséglevek [italok].

 35    Erdély területéről származó élelmiszeripari termékekkel, így szárított és főzött gyümölcsökkel; lekvárokkal

(dzsemekkel); péksüteményekkel és cukrászsüteményekkel; mézzel; süteményekkel, cukorkákkal, csokoládékkal

és desszertekkel; gyümölcsitalokkal és gyümölcslevekkel; szörpökkel kapcsolatos eladás ösztönzés;

kiskereskedelmi és nagykereskedelmi tevékenység; franchise rendszerben történő értékesítés; világhálón történő

 online értékesítés.

 ( 111 )  217.476

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 00744

 ( 220 )  2015.03.13.

 ( 732 )  VECTRA-LINE Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 111 )  217.477

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 00743

 ( 220 )  2015.03.13.

 ( 732 )  VECTRA-LINE Kft., Budapest (HU)
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( 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).

 ( 111 )  217.478

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 00729

 ( 220 )  2015.03.12.

 ( 732 )  Schoco Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Sütemények, cukrászsütemények, kekszek (aprósütemények), gofrik, töltetlen és töltött (csokoládés,

 tejszínes, gyümölcsös, mogyorós, kókuszos töltelékkel), készítmények gofri előállításához, palacsinták.

 ( 111 )  217.479

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 00225

 ( 220 )  2015.01.27.

 ( 732 )  HIR-MÉDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nemes Ákos, Dr. Nemes Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Gyulai Mélyvíz

 ( 511 )   29    Magyarország területéről származó zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

  33    Magyarország területéről származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  217.483

 ( 151 )  2015.12.16.

 ( 210 )  M 15 01369

 ( 220 )  2015.05.21.

 ( 732 )  Hévízi Palace Hotel Kft., Hévíz (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

A rovat 107 darab közlést tartalmaz. 
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