
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  217.005

 ( 151 )  2015.10.22.

 ( 210 )  M 14 00557

 ( 220 )  2014.02.24.

 ( 732 )  Deli Krisztina, Kisgyőr (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás, fagylaltozó, teázó, kávéház, étterem, étkezde, gyorsétterem.

 ( 111 )  217.084

 ( 151 )  2015.11.09.

 ( 210 )  M 15 00633

 ( 220 )  2015.03.04.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Nőgyógyászati célú gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  217.179

 ( 151 )  2015.11.09.

 ( 210 )  M 15 00141

 ( 220 )  2015.01.16.

 ( 732 )  RAMIRIS EUROPE KFT 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Seszták és Társa Ügyvédi Iroda, Kisvárda

 ( 541 )  IRIS

 ( 511 ) 9    Számítógépek; kivéve: integrált áramkörök, számítógépes chipkészletek, grafikus kártyák, nagyfelbontású

 grafikus chipkészletek.

  38    Távközlés.

 ( 111 )  217.357

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 14 03597

 ( 220 )  2014.11.26.

 ( 732 )  Toptik Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Zalai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Szemüvegek [optika], szemüvegkeretek, szemüveglencse üvegjei, szemüvegtokok, szemüvegzsinórok,

 napszemüvegek, sportszemüvegek, optikai cikkek, optikai készülékek és eszközök.

  24    Textilanyagok, üvegtörlők, törlőkendők.

 ( 111 )  217.360

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 01431

 ( 220 )  2015.05.27.

 ( 732 )  NEMZET Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Ajtony Csaba, Nagy Ajtony Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MAGYAR NEMZET

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
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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 )  217.361

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 01432

 ( 220 )  2015.05.27.

 ( 732 )  NEMZET Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Ajtony Csaba, Nagy Ajtony Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NAPI NEMZET

 ( 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 )  217.362

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 01433

 ( 220 )  2015.05.28.

 ( 732 )  SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, London (GB)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli, Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Napjaink feltalálóinak

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (kivéve sörök).

 ( 111 )  217.365

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 01680

 ( 220 )  2015.06.22.

 ( 732 )  INCOM TECHNOLOGIES Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csótai Gergely, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Marketing.

  38    Távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval.

 ( 111 )  217.366

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 00516

 ( 220 )  2015.02.25.

 ( 732 )  Bride Love Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hackl Krisztián, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  25    Alsószoknyák; bélések készruhákhoz (ruházat részei); cipők; dzsekik; dzsömper ruhák; dzsörzék (ruházat);

elasztikus (sztreccs) nadrágok; fátylak (ruházat); fejfedők (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok,

felöltők; felsőruházat; fűzők (ruházat); gallérok (ruházat); hosszúnadrágok; kabátok; készruhák; kesztyűk

(ruházat); kosztümök; levehető gallérok; mantillák (csipke fejkendők); női ruhák; nyaksálak (sálak); övek

 (ruházat); ruházat, ruhaneműk; szoknyák; térdszalagok, harisnyakötő szalagok; fejszalagok (ruházat).

 ( 111 )  217.368

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 00912

 ( 220 )  2015.03.30.

 ( 732 )  Bolkovics László, Pécs (HU)

 ( 541 )  BOLKO

 ( 511 )  16    Albumok; asztalterítők papírból; bélyegzők [pecsétek]; bélyegzők, pecsétek; bélyegzőpárnák; bélyegző

(pecsét)tartó állványok; bélyegző (pecsét)tartó dobozok; bélyegzőtartók; betűk acélból; blokkok [papíráruk];

borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból; ceruzák;

címbélyegzők, címbélyegek; címerpajzsok [pecsétek papírból]; címkék, nem szövetből; címkéző készülékek;

címkéző készülékek, kézi; címtáblák címezőgépekhez; cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható] fedőlapok;

csipeszes írótáblák; csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-,

töltőanyagok]; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; előkék csecsemőknek

papírból; előrajzoló körző; enyvezett vásznak papíripari célokra; építészeti makettek; értesítések [papíráruk];

érvénytelenítő bélyegzők; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; festékező

asztalok [tintatartályok]; festékező szalagok; festékező vásznak iratmásoló gépekhez; festékező vásznak

másológépekhez; festékkészletek [iskolai használatra]; festékkeverő csészék művészek részére; festékpárnák;

festékszalagok számítógép-nyomtatókhoz; festéktálcák; fóliatasak kasírozók, laminálok [irodai cikkek];

folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus

ábrázolások; gumírozott szalagok [papíráruk]; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; hajtogatókartonok [irodai

cikkek]; halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hímzőminták; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból;

hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír; írásminták; iratgyűjtők, dossziék; irattartók

[irodai cikkek]; irattartók [papírárú]; irodagépek borítékok lezárására; irodai bélyegzőgépek; irodai felszerelések,

a bútorok kivételével; írómappák; írószerek; írótollak; írótollak aranyból; iskolaszerek [papíráruk]; itatóspapírok;

ívek [papíráruk]; jegyek; jelölőkréta; jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; kalapdobozok kartonból; karakterek [számok

és betűk]; karcolótűk; karkötők íróeszközök rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek;

kartotékkartonok [papíráruk]; kártyák; katalógusok; keményítőenyv papíripari vagy háztartási célokra; képek;

képregények; kézikönyvek; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; könyvkötések;

könyvkötészeti cikkek; könyvkötő felszerelések és gépek [irodai eszközök]; könyvkötő fonalak; könyvkötő

szövetek; könyvlaprögzítők; könyvtámaszok; kroinolitográfiák; leffentyük [könyvkötészet]; lemezek metszetek

készítéséhez; levelezőlapok; levélkosarak; levélpapír; levélzáró pecsétostyák; litografált műtárgyak; litográfiák;

lyukkártyák Jacquard-szövöszékekhez; magazinok, revük [időszaki lapok]; márványozófésük; másológépek,

duplikátorok; másolópapír [papíráru]; matricák, lehúzóképek; metszetek műanyag buboréklemezek

csomagoláshoz vagy kiszereléshez; műanyagfóliák csomagolásra; műanyagok modellezéshez; naplófőkönyvek,

főkönyvek; naptárak; noteszok; nyomatok [metszetek]; nyomdai betűk; nyomtatott órarendek, menetrendek;

nyomtatott publikációk; nyomtatványok; ofszet-nyomókendők, nem textilből; oktatási eszközök, a készülékek

kivételével; öntapadó címkék [papíráruk]; öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási használatra;

palackalátétek papírból; palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból; palackokhoz csomagolóanyagok

kartonból vagy papírból; pantográfok [rajzeszközök]; papír; papíráruk; papírcsíkok fiókokba, illatosítva vagy

anélkül; papírcsokrok [papíráru]; papírmasé; papírszalagok; papírszalagok vagy lyukkártyák;

számítógépprogramok rögzítéséhez; papírtartó dobozok [irodai cikkek]; papírvágó kések [irodai cikkek];

pauszmásolatok; pauszpapír; pecsétbélyegek; pecsételő anyagok papíripari használatra; pecsétviasz;
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pénzcsipeszek; pergamenpapír; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek; postabélyegek;

poszterek; prospektusok; ragasztóanyagok [enyvek] papíripari vagy háztartási használatra; ragasztó [enyv]

papíripari vagy háztartási használatra; ragasztók [enyvek] papíripari vagy háztartási használatra; ragasztók

papíripari vagy háztartási használatra; ragasztószalag-adagolók [irodai cikkek]; ragasztószalagok irodai vagy

háztartási célokra; ragasztószalagok papíripari vagy háztartási használatra; rajzeszközök; rajzfelszerelések;

rajztömbök, rajzblokkok; regenerált cellulózlapok csomagoláshoz; sablonok [papíráruk]; sablonok törléshez;

sokszorosító készülékek és gépek; sokszorosító papírok; söröskorsó alátétek; stencilek; szabásminták; szalvéták,

papírból; számok [nyomdai karakterek]; szedőhajók [nyomdászat]; szedőregálok [nyomdai felszerelések];

szórólapok; szövegkiemelők[filctollak]; szűrőanyagok [papír]; szűrőpapír; tárgymutatók, repertóriumok;

tervrajzok; tinták; tintatartók; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók, asztali; tolltartók; tolltörlők;

töltőanyagok papírból vagy kartonból; töltőtollak; transzparensek [papíráruk]; üdvözlőlapok/kártyák; vászon

könyvkötéshez; vászonpausz; xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz]; zacskók csomagolásra

 papírból vagy műanyagból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok.

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

művirágok; aranyhímzés; díszműáruk, hímzések; ezüsthímzés; hőre tapadó foltok textilcikkek díszítésére

 [rövidáru]; rátétes hímzések [rövidáru].

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése

és karbantartása számítógépes datbázisokban; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; beszerzői szolgáltatások (áruk illetve

szolgáltatások beszerzése) mások számára; eladási propaganda mások számára; fénymásolási szolgáltatások;

fénymásológépek kölcsönzése; gazdasági előrejelzések; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; import-export

ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás;

irodagépek és készülékek kölcsönzése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi

vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor optimalizálása; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció

átírása [irodai funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói

részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; önköltség-elemzés; pay Per Click (PPC) hirdetés;

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

kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; rek1ámanyagok

terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési

médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek,

hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;

segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti

ügyekben; szakmai önéletrajz írása mások számára; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok

összeállítása; számlázás; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem

érhető személyeknek]; telemarketingszolgáltatások; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás;

üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadó szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási

 megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára.
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 ( 111 )  217.369

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 01034

 ( 220 )  2014.11.11.

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

 ( 740 )  dr. Kussinszky Péter, Kussinszky és Juhász Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DENTI IMPLANT CENTER

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  41    Szakmai képzés.

  44    Orvosi szolgáltatások; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások.

 ( 111 )  217.371

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 01172

 ( 220 )  2015.04.28.

 ( 732 )  GLC-mentes Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  Love diet

 ( 511 ) 5    Vitaminkészítmények; étrend-kiegészítő enzimek; protein étrend-kiegészítők; emberi fogyasztásra szánt

 étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok és vitaminkészítmények.

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi áru) valamint tej és tejtermékek; tejsavó és egyéb tejtermékek; szójalecitin;

 lenmagolaj; fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav tartalmú tejalapú italok.

  32    Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; ásványvizek; ásványvizek [italok]; izotóniás italok.

 ( 111 )  217.372

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 01288

 ( 220 )  2015.05.13.

 ( 732 )  EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

  43    Partiszervíz, vendéglátóipari szolgáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások, étkezés.

 ( 111 )  217.393

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 01588

 ( 220 )  2015.06.11.

 ( 732 )  Országos Rendőr-Főkapitányság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Újságok, folyóiratok és könyvek.
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 ( 111 )  217.394

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 01197

 ( 220 )  2015.04.30.

 ( 732 )  Safe and Sound Mentoring Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 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 )  217.396

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 01065

 ( 220 )  2015.04.14.

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

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

 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 )  217.399

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 01074

 ( 220 )  2015.04.16.

 ( 732 )  Biczó Zoltán, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

 41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, előadóművészek szolgáltatásai, bálok szervezése,
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 hangversenyek szervezése és lebonyolítása, show-műsorok, zenei produkciók.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.402

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 00343

 ( 220 )  2015.02.09.

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

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 árusítva.

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

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

 ázsiai stílusban.

 ( 111 )  217.404

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 00485

 ( 220 )  2015.02.20.

 ( 732 )  DEADCODE Kft. 50%, Sopron (HU)

 VOLT Produkció Kft. 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. ifj. Gacsályi Csaba, Margitics és Gacsályi 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).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.405

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 00863

 ( 220 )  2015.03.25.

 ( 732 )  Istiván Rita, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosószerek.

  29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek, lekvárok, dzsemek, kompótok.

  30    Péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok, méz, fűszeres mártások.

 ( 111 )  217.406

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 00867

 ( 220 )  2015.03.26.

 ( 732 )  Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Patay Géza, 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).

 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).

 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).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.407
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 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 00872

 ( 220 )  2015.03.26.

 ( 732 )  Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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 )  217.408

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 00874

 ( 220 )  2015.03.26.

 ( 732 ) Gr. Sarantis Anonymi Viomichaniki & Emporiki Etairia Kallyntikon Endymaton Oikiakon &

 Pharmakeftikon Eidon, Athén, Marousi (GR)

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

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  217.409

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 15 00875

 ( 220 )  2015.03.26.

 ( 732 ) Gr. Sarantis Anonymi Viomichaniki & Emporiki Etairia Kallyntikon Endymaton Oikiakon &

 Pharmakeftikon Eidon, Athén, Marousi (GR)

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

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 111 )  217.410

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01001

 ( 220 )  2015.04.07.

 ( 732 )  Schóbert Réka, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Brigitta, Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.416

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 15 01053

 ( 220 )  2014.10.08.

 ( 732 )  Sajósi Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Baltay Levente, Harsányi és Baltay Ügyvédi Iroda, Gyál

  

( 546 )

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  217.465

 ( 151 )  2015.12.15.

 ( 210 )  M 15 01463

 ( 220 )  2015.06.01.

 ( 732 )  Baár János 70%, Budapest (HU)

 dr. Giró Szász János 30%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Giró Szász János, Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  217.486

 ( 151 )  2015.12.22.

 ( 210 )  M 15 00575

 ( 220 )  2015.02.27.

 ( 732 )  MANÓ-FOTÓ Fényképészeti Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Koczkás János, Dr. Koczkás János Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Manó-Fotó

 ( 511 )  1    Fényképészeti termékek; fényképészeti vegyi termékek; fényképészetben használatos vegyszerek.

 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 )  217.487

 ( 151 )  2015.12.22.

 ( 210 )  M 15 01357

 ( 220 )  2015.05.19.

 ( 732 )  Duna Medical Center Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Melinda, Dr. Tóth Melinda Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti és gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyógyszerészeti és gyógyászati

 eszközök reklámozása; orvosi, klinikai, kórházi, egészségügyi szolgáltatások reklámozása, marketingje.

  42    Orvosi, klinikai és egészségügyi kutatások és kutató szolgáltatások.

 44    Orvosi szolgáltatások; klinikai, kórházi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások, gyógyszerészeti és

 gyógyászati szolgáltatások; szanatórium, orvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos üzemeltetés.

 ( 111 )  217.488
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 ( 151 )  2015.12.22.

 ( 210 )  M 15 01484

 ( 220 )  2015.06.02.

 ( 732 )  Várkonyi Csaba György 100%, Eger (HU)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SMILINGDATE

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

 42    Szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógép szoftver tanácsadás; elektronikus adattárolás; webtárhely

 biztosítása internetes oldalakhoz; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások.

 ( 111 )  217.489

 ( 151 )  2015.12.22.

 ( 210 )  M 15 01485

 ( 220 )  2015.06.02.

 ( 732 )  Várkonyi Csaba György 100%, Eger (HU)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 42    Szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógép szoftver tanácsadás; elektronikus adattárolás; webtárhely

 biztosítása internetes oldalakhoz; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások.

 ( 111 )  217.490

 ( 151 )  2015.12.22.

 ( 210 )  M 15 01486

 ( 220 )  2015.06.01.

 ( 732 )  ACH Impex Zrt, Vecsés (HU)

 ( 541 )  CLUB GASTRO

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  217.491

 ( 151 )  2015.12.22.

 ( 210 )  M 15 01461

 ( 220 )  2015.05.29.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 )  AORTAMAX

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 111 )  217.492

 ( 151 )  2015.12.22.

 ( 210 )  M 15 01462

 ( 220 )  2015.05.29.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 )  AORTAMIX

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

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

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

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

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

 ( 111 )  217.493

 ( 151 )  2015.12.22.

 ( 210 )  M 15 01465

 ( 220 )  2015.06.01.

 ( 732 )  Rausz Szilveszter, Tiszakécske (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   28    Logikai játék.

 ( 111 )  217.499

 ( 151 )  2016.01.04.

 ( 210 )  M 15 01328

 ( 220 )  2015.05.15.

 ( 732 )  Vad-Horváth Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vad-Horváth Katalin, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.500

 ( 151 )  2016.01.04.

 ( 210 )  M 15 01201

 ( 220 )  2015.04.30.

 ( 732 )  Dunamenti Tűzvédelem Zrt., Göd (HU)

 ( 740 )  dr. Sás Tamás, dr. Sás Tamás 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
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 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).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  217.501

 ( 151 )  2016.01.04.

 ( 210 )  M 15 00952

 ( 220 )  2015.03.31.

 ( 732 )  Kocsis Jenő 100%, Balatonkenese (HU)

 ( 740 )  dr. Pécsváradi Luca Anna,Dr. Pécsváradi János 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,

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).

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

 áru).

 ( 111 )  217.502

 ( 151 )  2016.01.04.

 ( 210 )  M 15 00815

 ( 220 )  2015.03.20.

 ( 732 )  Mediaworks Kiadó és Nyomda KFt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs, 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).

  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).

 42    Számítógépprogramok fejlesztése, licenebe adása és lízingelése (bérlése), adatállományszolgáltatás, vagyis
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adatok gyűjtése, tárolása, kutatása rendszerezése és közlése, adatállomány használatához való jog kölesönzése és

igénybevételi idő bérbeadása (kölcsönzése), mindenfajta távköztési szolgáltatáshoz való hozzáférhetőség

 biztosítása.

  45    Szerzői-jogi ügykezelés, szerzői jogok, rádiósugárzási és tv-sugárzási jogok és egyéb immateriális jogok.

 ( 111 )  217.503

 ( 151 )  2016.01.04.

 ( 210 )  M 15 01671

 ( 220 )  2015.06.22.

 ( 732 )  Pénzkultúra Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csekő Zsolt, Csekő Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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).

 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 )  217.504

 ( 151 )  2016.01.04.

 ( 210 )  M 15 01411

 ( 220 )  2015.05.26.

 ( 732 )  FEIL GOLD STAR Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  35    Ékszerekkel kapcsolatos reklámozás és kereskedemi ügyletek.

  42    Ékszertervezés; ipari formatervezés.

 ( 111 )  217.505

 ( 151 )  2016.01.04.

 ( 210 )  M 15 01410

 ( 220 )  2015.05.26.

 ( 732 )  Varga József, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bódis Zoltán, Budapest

 ( 541 )  DESIDEA

 ( 511 )   20    Bútorok.
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  42    Belsőépítészet, lakberendezés.

 ( 111 )  217.506

 ( 151 )  2016.01.04.

 ( 210 )  M 15 01408

 ( 220 )  2015.05.25.

 ( 732 )  Gál Tamás, Pécel (HU)

 ( 541 )  GALODZE

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.507

 ( 151 )  2016.01.04.

 ( 210 )  M 15 01282

 ( 220 )  2015.05.12.

 ( 732 )  Peller Mariann, Üröm (HU)

 ( 740 )  Krucsai Zsolt, 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.508

 ( 151 )  2016.01.04.

 ( 210 )  M 15 01146

 ( 220 )  2015.04.24.

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

 ( 300 )  3020150325651 2015.03.20. DE

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

 ( 541 )  UNIPER

 ( 511 )  4    Üzemanyagok, tüzelőanyagok, gáz, szén.
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 35    Szénnel kapcsolatos nagy-és kiskereskedelmi szolgáltatások, elektromossággal és gázzal kapcsolatos

 nagy-és kiskereskedelmi szolgáltatások.

 36    Pénzügyi szolgáltatások szénkereskedelem, elektromos áram- és gáz kereskedelemmel kapcsolatosan;

 derivatívákkal kapcsolatos kereskedés.

  37    Elektromosság-és gáz szolgáltatási rendszerek.

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

 szolgáltatások, elektromosság tárolása.

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

  42    Gáz és olaj kutatás, mérnöki szolgáltatások.

 ( 111 )  217.509

 ( 151 )  2016.01.04.

 ( 210 )  M 15 01019

 ( 220 )  2015.05.13.

 ( 732 )  Néke-Helleborus Bt., Sopron (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  217.510

 ( 151 )  2016.01.04.

 ( 210 )  M 15 00890

 ( 220 )  2015.03.27.

 ( 732 )  Bakos Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rezes Zoltán István, Rezes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); a jógapszichoterápiai képzések tartása és szervezése; életmód

tanácsadó képzések tartása és szervezése; jóga filozófia előadások tartása; védikus filozófia előadások tartása;

bhakti filozófia előadások tartása; jógapszichoterápia előadások tartása; asztro pszichológia előadások tartása;

meditációs tanfolyam tartása; jógatábor tartása; reinkarnációs kurzus tartása; vallástörténeti előadások tartása;

magyar őstörténeti előadások tartása; egyetemes történeti előadások tartása; jóga összejövetelek szervezése;

 reinkarnációs kutatás továbbá mindezek" online elérhető módon.

 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); jógapszichoterápia szolgáltatás; hangterápia és hanggyógyászat szolgáltatás;

 életmód tanácsadási szolgáltatások.

 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); jógapszichoterápia szolgáltatás; hangterápia és hanggyógyászati

 szolgáltatás; életmód tanácsadási szolgáltatások.

A rovat 47 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 1. szám, 2016.01.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M73



Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 1. szám, 2016.01.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M74


		2016-01-13T09:41:35+0100
	Szabó Richárd István




