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A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek

Az iparjogvédelmi dokumentumokat
kibocsátó egyes országokat és egyes
nemzetközi szervezeteket azonosító
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint)

AD Andorra
AE Egyesült Arab Emirátusok
AF Afganisztán

AG Antigua és Barbuda
AI Anguilla
AL Albánia
AM Örményország
AN Holland Antillák
AO Angola
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi

Szervezete (ARIPO)
AR Argentína
AT Ausztria
AU Ausztrália
AW Aruba
AZ Azerbajdzsán
BA Bosznia-Hercegovina
BB Barbados
BD Banglades

BE Belgium
BF Burkina Faso
BG Bulgária
BH Bahrein
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermuda
BN Brunei
BO Bolívia
BR Brazília
BS Bahama-szigetek
BT Bhután
BV Bouvet-sziget
BW Botswana
BX Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi

Hivatal (BOIP)

BY Belorusszia
BZ Belize
CA Kanada
CD Kongói Demokratikus Köztársaság
CF Közép-afrikai Köztársaság
CG Kongó
CH Svájc
CI Elefántcsontpart
CK Cook-szigetek
CL Chile
CM Kamerun
CN Kína
CO Kolumbia
CR Costa Rica

CU Kuba
CV Zöld-foki Köztársaság
CY Ciprus
CZ Cseh Köztársaság
DE Németország
DJ Dzsibuti
DK Dánia
DM Dominikai Közösség
DO Dominikai Köztársaság
DZ Algéria
EA Eurázsiai Szabadalmi Szervezet

(EAPO)
EC Ecuador
EE Észtország
EG Egyiptom
EH Nyugat-Szahara
EM Belső Piaci Harmonizációs Hivatal

(védjegy és ipari minta) (OHIM)

EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
ER Eritrea
ES Spanyolország
ET Etiópia
FI Finnország
FJ Fidzsi-szigetek
FK Falkland-szigetek (Mavin- szigetek)
FO Faröer-szigetek
FR Franciaország
GA Gabon
GB Nagy-Britannia
GC Az Öböl menti Arab Államok

Együttműködési Tanácsának

Szabadalmi Hivatala (GCC)

GD Grenada
GE Grúzia
GG Guernsey

GH Ghána
GI Gibraltár
GL Grönland
GM Gambia

GN Guinea
GQ Egyenlítői-Guinea
GR Görögország
GS Dél-Georgia és a

Dél-Sandwich-szigetek

GT Guatemala
GW Bissau-Guinea
GY Guyana
HK Hongkongi Különleges Igazgatású

Terület

HN Honduras
HR Horvátország
HT Haiti
HU Magyarország

IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-
zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája

ID Indonézia
IE Írország
IL Izrael
IM Man-sziget
IN India
IQ Irak
IR Iráni Iszlám Köztársaság
IS Izland
IT Olaszország
JE Jersey
JM Jamaica
JO Jordánia
JP Japán
KE Kenya
KG Kirgizisztán
KH Kambodzsa
KI Kiribati
KM Comore-szigetek
KN Saint Christopher és Nevis
KP Koreai Népi Demokratikus

Köztársaság
KR Koreai Köztársaság
KW Kuvait
KY Kajmán-szigetek
KZ Kazahsztán
LA Laoszi Népi Demokratikus

Köztársaság
LB Libanon
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Srí Lanka
LR Libéria
LS Lesotho
LT Litvánia
LU Luxemburg
LV Lettország
LY Líbia
MA Marokkó
MC Monaco
MD Moldovai Köztársaság
ME Montenegró
MG Madagaszkár
MK Macedón Köztársaság
ML Mali
MM Mianmar
MN Mongólia
MO Makao
MP Észak-Marina-szigetek
MR Mauritánia
MS Montserrat
MT Málta
MU Mauritius
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MV Maldív-szigetek
MW Malawi
MX Mexikó
MY Malajzia
MZ Mozambik
NA Namíbia
NE Niger
NG Nigéria
NI Nicaragua
NL Hollandia
NO Norvégia
NP Nepál
NR Nauru
NZ Új-Zéland
OA Szellemi Tulajdon Afrikai

Szervezete (OAPI)
OM Omán
PA Panama
PE Peru
PG Pápua Új-Guinea
PH Fülöp-szigetek
PK Pakisztán
PL Lengyelország
PT Portugália
PW Palau
PY Paraguay
QA Katar
QZ Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal

(CPVO)
RO Románia
RS Szerbia
RU Oroszországi Föderáció
RW Ruanda
SA Szaúd-Arábia
SB Salamon-szigetek
SC Seychelle-szigetek
SD Szudán
SE Svédország
SG Szingapúr
SH Szent Ilona
SI Szlovénia
SK Szlovákia
SL Sierra Leone
SM San Marino
SN Szenegál
SO Szomália
SR Suriname
ST Săo Tomé és Principe
SV Salvador
SY Szíriai Arab Köztársaság
SZ Szváziföld
TC Turks- és Caicos-szigetek
TD Csád
TG Togo
TH Thaiföld
TJ Tádzsikisztán
TL Kelet-Timor
TM Türkmenisztán
TN Tunézia
TO Tonga
TR Törökország
TT Trinidad és Tobago
TV Tuvalu
TW Tajvan (Kínai Köztársaság)

TZ Tanzániai Egyesült Köztársaság
UA Ukrajna
UG Uganda
US Amerikai Egyesült Államok
UY Uruguay
UZ Üzbegisztán
VA Vatikán
VC Saint Vincent és Grenadine
VE Venezuela
VG Brit Virgin-szigetek
VN Vietnam
VU Vanuatu
WO Szellemi Tulajdon Világszervezete

(WIPO) Nemzetközi Irodája
WS Szamoa
XN Északi Szabadalmi Intézet (NPI)
YE Jemen
ZA Dél-afrikai Köztársaság
ZM Zambia
ZW Zimbabwe

Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanú-
sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-
lati minta és formatervezési minta
adatok azonosítói (INID-kódok a
WIPO 9. szabványa szerint)

(10) Lajstromozási és közzétételi adatok
(11) a dokumentum száma: szaba-

dalmi és növényfajta-oltalmi
rovatokban közzétételi szám
vagy lajstromszám; használati
minta és formatervezési minta
rovatokban lajstromszám; a
megadott szabadalmak, a
megadott növényfajta- oltal-
mak, a megadott használati
minta oltalmak és a megadott
formatervezési mintaoltalmak
rovatokban a lajstromszámhoz
kapcsolt dátum a megadó ha-
tározat kelte

(13) a publikáció fajtája a WIPO
16. szabványa szerint

(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma

(22) a bejelentés napja
(23) a kiállítási elsőbbség vagy

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete

(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve
UPOV Egyezmény szerinti elsőbb-
ség adatai

(40) A közzététel napja
(50) Műszaki adatok

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osz-

tályozás (szabadalmi, illetve

használati minta rovatokban);

Locarnói Megállapodás sze-

rinti osztályozás (formater-

vezési minta rovatokban)

UPOV-kód (növényfaj-

ta-oltalmi rovatokban)

(53) növényfajta fajtaneve
(54) a találmány, illetve a szaba-

dalom címe, a növényfajta
fajneve, latin neve, a haszná-
lati minta címe, a formater-
vezési minta megnevezése

(55) a növényfajta fényképe, illetve
a formatervezési minta fény-
képe vagy rajza

(57) szabadalmi rovatokban a ki-
vonat, használati minta rova-
tokban a főigénypont (a jel-
lemző ábrával)

(60) Összefüggő bejelentések, szaba-
dalmak, kiegészítő oltalmi tanúsít-
ványok, növényfajta-oltalmak,
használati minták adatai
(62) megosztás esetén a korábbi

szabadalmi, növényfata- ol-
talmi, illetve használati minta
bejelentés ügyszáma

(65) közzétételi szám (megadott
szabadalmakkal kapcsolatban)

(66) belső elsőbbség napja
(67) származtatást megalapozó irat

adatai
(68) az alapszabadalom lajstrom-

száma
(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselő

adatai
(71) bejelentő
(72) feltaláló, szerző, nemesítő

(73) szabadalmas, jogosult
(74) képviselő

(80) A Budapesti Szerződés és a Szaba-

dalmi Együttműködési Szerződés

szerinti adatok

(83) a mikroorganizmus törzs (bi-
ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés
száma

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés

közzétételi száma

(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény

szerinti adatok, valamint a kiegé-

szítő oltalmi tanúsítványra vonat-

kozó adatok

(92) a termék első magyarországi
forgalomba hozatali engedé-
lyének száma és kelte, vala-
mint az engedélyezett termék
neve

(93) a termék első közösségi for-
galomba hozatali engedélyé-
nek száma és kelte

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta
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(95) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány címe (a termék megne-
vezése) és a termék típusa

(96) az európai (EP) bejelentés
adatai

(97) az európai (EP) bejelentés
közzétételi adatai;
az európai szabadalom meg-
adásának az Európai Szaba-
dalmi Közlönyben történt
meghirdetési adatai

(98) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány időtartamának meghosz-
szabbítása iránti kérelem
napja

A publikáció fajtája (a WIPO 16.
szabványa szerint)

A 1996. január 1-je előtti bejelentési
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele, illetve köz-
zététel nélkül megadott szabadal-
mak meghirdetése

A1 1996. január 1-je utáni bejelentési
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele és tájékozta-
tás az elvégzett újdonságkutatásról

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési

nappal rendelkező szabadalmi be-

jelentések, növényfajta-oltalmak

közzététele

A3 Külön tájékoztatás az 1996. január
1-je utáni bejelentési nappal ren-
delkező szabadalmi bejelentésekben
a közzétételt követően elvégzett
újdonságkutatásokról

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-

ta-oltalmak

B2 Korlátozott szabadalmak
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban
T1 Európai szabadalmi bejelentések

igénypont fordításának közzététele

T2 Tájékoztatás európai szabadalmak
szövege fordításának benyújtásáról

T3 Európai szabadalmi bejelentések
igénypontjai fordítás-kijavításának
közzététele

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti felszólalási el-
járásban módosítással fenntartott
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról

T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti korlátozási el-
járásban módosítással fenntartott
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról

T7 Korlátozott európai szabadalom
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak

szövege fordításának bibliográfiai
adataiban

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításában

T10 Európai szabadalom igénypontokon
kívüli szövegének magyar nyelvű
fordítása

U8 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírások bibliográfiai adata-
iban

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban

Védjegy és földrajzi árujelző adatok
azonosítói (INID-kódok a WIPO 60.
szabványa szerint)

(100)Lajstromozási és megújítási adatok
(111)lajstromszám
(141)a lajstromozási eljárás és az

oltalom megszűnésének napja
(151)a lajstromozás napja
(156)a megújítás napja
(180)a lejárat napja

(200)Bejelentési adatok
(210)a bejelentés ügyszáma
(220)a bejelentés napja
(230)a kiállítási elsőbbség adatai
(250)a bejelentés benyújtásának

helye
(300)Uniós elsőbbség adatai
(400)A Nemzetközi Iroda részéről történő

közzététel adatai
(450)a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma
(500)Egyéb adatok

(511)az árujegyzék vagy a termék-
jegyzék a Nizzai Megállapo-
dás szerint, adatközlésnél csak
az osztályok száma szerepel

(540)a földrajzi árujelző megneve-
zése

(541)a megjelölés közönséges
írásmóddal

(546)a megjelölés ábrával, illetve a
közönségestől eltérő írás-
móddal

(551)együttes vagy tanúsító véd-
jegy

(554)térbeli megjelölés
(555)hologrammegjelölés
(556)hangmegjelölés

(580)a Nemzetközi Iroda hivatalos
lapjában történő közzététel
napja

(591)szín- vagy színes megjelölés
(600)Összefüggő bejelentések, védjegyek

adatai
(641)megosztás esetén a korábbi

bejelentés ügyszáma
(646)megosztás esetén a korábbi

védjegy lajstromszáma
(660)a belső elsőbbség adatai

(700)A jogosult, a képviselő és az enge-
délyes adatai
(731)bejelentő
(732)védjegyjogosult, a nemzetközi

lajstrom szerinti jogosult vagy
a lajstromozási eljárásban
résztvevő bejelentő

(740)képviselő
(791)engedélyes

A rovatok rendezési elvei

A szabadalmi és a használati mintaoltalmi
bejelentések, illetve a megadott szaba-
dalmak és használati mintaoltalmak ada-
tai NSZO-szekciónként, a formatervezési
mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg-
adott formatervezési mintaoltalmak adatai
a Locarnói Megállapodás szerinti osztá-
lyonként csoportosítva, az első helyen
szereplő bejelentők nevének betűrendjé-
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések
ügyszám szerinti sorrendben jelennek
meg.

Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett
négyjegyű kódok az adott rovatok tar-
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa
szerint.

A szabadalmi bejelentések közzététele
című rovatban a T betűvel kezdődő do-
kumentumszám az 1996. január 1-je előtti
bejelentési nappal rendelkező teljes
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku-
mentumszám halasztott vizsgálatú sza-
badalmi bejelentésre utal.

Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti
bejelentések az ügyszám, a megadott
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst-
romszám szerinti sorrendben jelennek
meg.

A védjegy és földrajzi árujelző bejelen-
tések a bejelentők nevének betűrendjében,
a lajstromozások lajstromszám szerinti
sorrendben jelennek meg.



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 14 02422

 ( 220 ) 2014.07.29.

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

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

 ( 541 ) FLORABALANCE

 ( 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).

 ( 210 ) M 14 03637

 ( 220 ) 2014.11.28.

 ( 731 )  Bosnyák Csilla, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Kiadványok, zenei kiadványok papírból; könyvek, folyóiratok, magazinok, albumok, ceruzák;

csomagolópapír, daloskönyv, fényképek, füzetek, hírlevelek, tollak, könyvek, matricák, naptárak, noteszek,

 szalvéták, szórólapok, tolltartók.

  25    Pólók, sapkák, trikók, sálak, nyakkendők, zoknik.

  28    Ajándéktárgyak, játékfigurák, játékbabák, játékkártyák, játékszerek, karácsonyfadíszek.

 ( 210 ) M 14 03667

 ( 220 ) 2014.12.03.

 ( 731 )  PANNON KÁVÉ Kft., Gyöngyös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, kávébab, szemes pörkölt kávé, őrölt kávé, koffeinmentes kávé, kávé pod, kávékapszula, kávéital,

 kávé alapú ital, hideg kávé ital.

 35    Kávé reklámozása; franchise hálózatban üzemeltett kávézó reklámozása; kávé kereskedelem; kávézással

kapcsolatos kiegészítő cikkek kereskedelme; franchise hálózat szervezése; online és offline reklám,

reklámgrafika, reklámszolgáltatás, reklámtevékenység, PR szolgáltatás; kávé nagykereskedelem, kávé

kiskereskedelem, ügynöki tevékenység, disztribúciós tevékenység; webáruház, reklámügynöki tevékenység,

 reklámkiadvány szerkesztése, reklámkiadvány kiadása, reklámkiadvány értékesítése és terjesztése.

 43    Vendéglátási szolgáltatás, étterem, kávézó, büfé, catering és mozgó bolti vendéglátóipari szolgáltatás;

 étterem, kávézó franchise rendszerben történő létrehozása, üzemeltetése.
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 ( 210 ) M 15 00434

 ( 220 ) 2015.02.13.

 ( 731 )  Nyéki Márta, Győr (HU)

 ( 541 ) Mesélő Jelek

 ( 511 )   16    Tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00546

 ( 220 ) 2015.02.26.

 ( 731 )  Németh Károly, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) MINDEN AMI IRODA

 ( 511 ) 9    Audiovizuális tanítási eszközök; diavetítők; digitális képkeretek; digitális könyvolvasók; diktafonok;

egér-alátétek; egér [számítógép-periféria]; elektronikus határidőnaplók; elektronikus zsebfordító gépek; elemek,

elektromos; fax-berendezések; fejhallgatók; fénymásoló gépek; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és

fénymásoló gépekhez; hordozható médialejátszók; laptop számítógépek; laptoptáskák; laptop tokok;

memóriakártyák; intelligens mikrokártyák; számítógépek; számítógép memóriák; számítógép perifériák;

 számológépek; zsebkalkulátorok.

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

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

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

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

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

 37    Elektromos berendezések felszerelése és javítása; elhasznált vagy részben megsemmisült gépek felújítása;

gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása;

számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; irodagépek és készülékek kölcsönzése, üzembe

helyezése, karbantartása, javítása; fénymásoló gépek kölcsönzése, üzembehelyezése, karbantartása, javítása;

 multifunkcionális gépek kölcsönzése, üzembe helyezése, karbantartása, javítása; tonerpatronok újratöltése.

 ( 210 ) M 15 00612

 ( 220 ) 2015.03.04.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00703

 ( 220 ) 2015.03.10.

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

 ( 740 )  Deáková Zuzana, Budapest

 Stifter Péter, Cegléd

  ( 546 )

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

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

 szolgáltatások.

  38    Távközlési szolgáltatások.

  39    Szállítás, áruk csomagolása és tárolása.
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 ( 210 ) M 15 00788

 ( 220 ) 2015.03.18.

 ( 731 )  Verebélyi János, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

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

 tejtermékek; gyümölcs alapú snack ételek.

  30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; keksz.

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

 és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 15 00866

 ( 220 ) 2015.03.25.

 ( 731 )  Opánszky Csaba, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

és csővezetékek; páncélszekrények; ablakredőnyök, zsaluk fémből; ércek, ezen belül fémből készült külső és

 belső árnyékolók, napellenzők, redőnyök, reluxák.

 19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből, ezen belül nem fémből készült külső és belső

 árnyékolók, napellenzők, redőnyök, reluxák.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, ezen belül árnyékolástechnikai eszközök szerelése.

 ( 210 ) M 15 00970

 ( 220 ) 2015.04.03.

 ( 731 )  MASZI-BAU Építőipari Kft., Nárai (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  15    Citerák; (bél)húros hangszerek; elektromos hangszerek; húros hangszerek; kulcsok, húrfeszítő csavarok

 hangszerekhez, tokok hangszerekhez.

 41    Oktatás; oktatási tárgyú információk; szakmai képzés, gyakorlati képzés(szemléltetés); kulturális

 tevékenység; kulturális célú kiállítások szervezése; zenei produkciók.

 42    Tudományos kutatás; technológiai szaktanácsadás; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára;

 műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 15 01107

 ( 220 ) 2015.04.21.

 ( 731 )  Naturdekor Kft., Nagycenk (HU)

 ( 740 )  dr. Szekeres Csaba, Sopron
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( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01138

 ( 220 ) 2015.04.23.

 ( 731 )  Panyolai Szilvórium Zrt., Panyola (HU)

 ( 740 )  dr. Marjay Zsolt, Nyíregyháza

 ( 541 ) Rubinszilva

 ( 511 )   31    Szilva, szilva félék.

 33    Pálinkák, szeszes italok, alkoholban tartósított gyümölcs, alkoholos eszenciák, alkoholos gyümölcs

 kivonatok.

 ( 210 ) M 15 01224

 ( 220 ) 2015.05.05.

 ( 731 )  EM Technology Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Emóció 7.84

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  30    Élelmiszer ízesítők, illóolajok kivételével.

 ( 210 ) M 15 01231

 ( 220 ) 2015.05.06.

 ( 731 )  dr. Hajahmadi Jahromi Mohammad Ali, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bíró Csaba, Péteri 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 15 01244

 ( 220 ) 2015.05.06.

 ( 731 )  PUMP ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Budai Zoltán, Szeged

 ( 541 ) PUMP ENERGY DRINK

 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 210 ) M 15 01310

 ( 220 ) 2015.05.13.

 ( 731 )  LadyGen Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteikből készült, vagy ezekkel bevont ékszerek, dísztűk, drágakövek; órák és más

 időmérő eszközök.

  24    Logóval ellátott textíliák és textiláruk, ágyneműk, asztalneműk.

  45    Társkereső szolgáltatások, klubok, párközvetítés, párkapcsolati tréning.

 ( 210 ) M 15 01364

 ( 220 ) 2015.05.20.

 ( 731 )  Zsadányi Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 ) DUBSUNITED

 ( 511 )   16    Papíráru, matricák, kiadványok, ajándéktárgyak.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi áru).

  41    Rendezények, szórakoztatás, sport és kulturális tevékenység.

 ( 210 ) M 15 01439

 ( 220 ) 2015.05.28.

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jurida Petra, Tatabánya

 ( 541 ) Rám talál a világ

 ( 511 )  16    Abszorbens papír- vagy műanyaglemezek élelmiszerek csomagolásához; albumok; almanachok;

asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; blokkok (papíráruk); borítékok (papíráruk); borsúrák, vékony fűzött

könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból; címerpajzsok (pecsétek papírból); címkék, nem szövetből;

cserélhető betétlapok (iratokra ráhúzható)fedőlapok; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból (párnázó-,

töltőanyagok); csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék (papíráruk); egészségügyi papír;

indigópapír; írásminták; iratgyűjtők, dossziék; irattartók (papíráru); írókészletek (papíráruk); írómappák;

iskolaszerek (papíráruk); itatóspapírok; ívek (papíráruk); jegyek; kalapdobozok kartonból; karton; kartoncsövek,

papírlemez csövek; kartotékkartonok (papíráruk); kártyák; katalógusok; képek; képregények; kézikönyvek;

kozmetikai kendők papírból; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; levelezőlapok; levélpapír; magazinok,

revük (időszaki lapok); másolópapír (papíráru); matricák, lehúzóképek; naptárak; noteszok; nyomatok

(metszetek); nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; 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; papír; papíráruk; papírcsíkok fiókokba, illatosítva vagy anélkül; papírcsokrok (papíráru);

papírszalagok; papírtölcsérek; papírtörülközők; papírzsebkendők; pauszpapír; pergamenpapír; plakátok,

falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok; regenerált

cellulózlapok csomagoláshoz; sablonok (papíráruk); sokszorosító papírok; söröskorsó alátétek; stencilek;
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szalvéták, papírból; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szivargyűrűk; szobrocskák, figurák

papírmaséból; szórólapok; tálalátétek, tányéralátétek papírból; tányéralátétek papírból; tárgymutatók,

repertóriumok; toalettkendők papírból; töltőanyagok papírból vagy kartonból; transzparensek (papíráruk);

újságok; üdvözlőlapok/kártyák; virágcserépburkolók papírból; vízfestmények, akvarellek; zacskók csomagolásra

papírból vagy műanyagból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok; zsírpapír, viaszpapír; előkék csecsemőknek

papírból; értesítések (papíráruk); ezüstpapír; fapép karton (papíráru); fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók

(papíráruk); fényképek (nyomtatott); folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek; grafikai nyomatok;

grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; gumírozott szalagok (papíráruk); gyűjthető kártyák, nem játékokhoz;

 hajtogatókartonok (irodai cikkek); hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek.

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban, állásközvetítő irodák, árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás,

áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése, becslés

kereskedelmi ügyietekben, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, eladási propaganda mások számára,

gazdasági előrejelzések, gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati

eszközök kis- és nagykereskedelme, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése,

honlapforgalom optimalizálása, információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információknak

számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi

tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése, keresőmotor optimalizálása, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, marketing,

munkaerő-toborzás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, pay PerClick (PPC) hirdetés, piaci

tanulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek szerkesztése,

reklámszövegek publikálása, statisztikák összeállítása, szövegfeldolgozás, számítógépes nyilvántartások kezelése,

személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, üzleti információk

 nyújtása weboldalon keresztül, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshopok üzemeltetése.

 38    Digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás], elektronikus

levelezés, felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz,

internetes fórumok biztosítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, internetes beszélgetőszobák

biztosítása, számítógép terminálok közötti összeköttetések, tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon

vagy más közlési eszköz útján], üdvözlőkártyák továbbítása online, üzenetek és képek továbbítása számítógépek

 segítségével, üzenetek küldése, weboldalak üzemeltetése.

 41    Akadémiák [oktatás], alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

kiadása, fotóriportok készítése, iskolai szolgáltatások [képzés], jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás],

konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás,

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

on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, online, nem letölthető videók biztosítása, sorsolásos

nyereményjátékok lebonyolítása, szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú

információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), lap- és folyóirat kiadás, versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás], videófilmezés.

 ( 210 ) M 15 01487

 ( 220 ) 2015.06.02.

 ( 731 )  F.Á.N. Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Szeged (HU)
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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).

 ( 210 ) M 15 01498

 ( 220 ) 2015.06.04.

 ( 731 )  Bábolna Élelmiszeripari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús felhasználásával készült snackek; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek felhasználásával készült snackek, falatok, ropogtatni valók; fagyasztott, feldolgozott, tartósított

húskészítményekből készült snackek, falatkák, ropogtatni valók, ezek alapanyagai, adalékanyagai amelyek a jelen

osztályba tartoznak; tej és tejtermék alapanyagok felhasználásával készült snackek, falatkák; fagyasztott,

 előkészített sajtgolyók, sajtfalatok mint snackek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01515

 ( 220 ) 2015.06.05.

 ( 731 )  Q Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hatházi István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend- és táplálékkiegészítők; főleg vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; gyógyszeres

 táplálékkiegészítők.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 15 01516

 ( 220 ) 2015.06.05.

 ( 731 )  Q Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hatházi István, Budapest

 ( 541 ) TRIVITAL

 ( 511 ) 5    Étrend- és táplálékkiegészítők; főleg vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; gyógyszeres

 táplálékkiegészítők.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 15 01517

 ( 220 ) 2015.06.05.

 ( 731 )  Q Pharma Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Hatházi István, Budapest

 ( 541 ) MedimilQ

 ( 511 ) 5    Étrend- és táplálékkiegészítők; főleg vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; gyógyszeres

 táplálékkiegészítők; tejfermentumok gyógyszerészeti használatra.

  29    Tejtermékek és tejtermék-helyettesítők.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 15 01518

 ( 220 ) 2015.06.05.

 ( 731 )  Budapesti Tejipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hatházi István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend- és táplálékkiegészítők; főleg vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; gyógyszeres

 táplálékkiegészítők; tejfermentumok gyógyszerészeti használatra.

  29    Tejtermékek és tejtermék-helyettesítők.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 15 01520

 ( 220 ) 2015.06.05.

 ( 731 )  Magyar Szépségipari Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 25%, Budapest (HU)

 Szoláth Norbert 25%, Budapest (HU)

 dr. Horváthné dr.Ivanovits Andrea 25%, Budapest (HU)

 Mihalcsics György 25%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Káldy Péter, Ivanovits és Káldy Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

  41    Nevelés; szakmai képzés.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 210 ) M 15 01644

 ( 220 ) 2015.06.15.

 ( 731 )  RÓNATABAK Dohányfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Fekete Zsuzsa, Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen

  
( 546 )

 ( 511 )  7    Árusító automaták.

  32    Energia italok.

 ( 210 ) M 15 01743

 ( 220 ) 2015.06.26.

 ( 731 )  MOCCA NEGRA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Zsilinszky Tibor Krisztián, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; péksütemények és cukrászsütemények; cukor.

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M8



 ( 210 ) M 15 01770

 ( 220 ) 2015.06.30.

 ( 731 )  KÖLYÖKVÁR Játszóház Korlátolt Felelősségű Társaság, Várpalota (HU)

 ( 740 )  dr. Honti Bence, Dr. Honti Bence Ügyvédi Iroda, 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).

 ( 210 ) M 15 01772

 ( 220 ) 2015.07.02.

 ( 731 )  Bau Dekor Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

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

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

 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).

 ( 210 ) M 15 01778

 ( 220 ) 2015.07.02.

 ( 731 )  Napcsillag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ajka (HU)

 ( 740 )  dr. Tiber Péter, Tiber 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) valamint: parfümök; eau de toilette-k.

 4    Gyertyák; illatosított gyertyák karácsonyfához; gyertyák [világítás]; gyújtósok; mécsesek; méhviasz.

5    Bébiételek; bébinadrágok papírból vagy cellulózból eldobhatók; búzacsíra étrend-kiegészítők; egészségügyi

kendők; egészségügyi nadrágok nőknek; egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek;
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füstölőrudak; fürdősók; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati használatra;

hüvelyöblítő; készítmények; gyógycukor; gyógycukorkák; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyteák; gyógyitalok;

gyógynövények; higiéniai tamponok; herbateák; lenmag étrendkiegészítők; lenmagolaj étrendkiegészítők;

méhpempő étrend-kiegészítők; menstruációs betétek; nadrágpelenkák babáknak; napfény okozta leégés elleni

 kenőcsök; nedvszívó tampon; sebtapaszok; vitaminkészítmények; terhesség megállapítására vegyi készítmények.

 14    Amulettek [ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; díszek [ékszerek]; dísztűk; ébresztőórák;

ékszerdobozok; ékszerek; ékszerek borostyánkőből; érmék; féldrágakövek; fülbevalók; gyöngyök [ékszerek];

gyöngyök szintetikus ámbrából; gyöngyszemek ékszerek készítéséhez; gyűrűk [ékszerek]; karkötők [ékszerek];

karórák; kronográfok [órák]; kronométerek, versenyórák; kronoszkópok; kulcskarikák és a hozzájuk tartozó

díszek; láncok [ékszerek]; mandzsettagombok; medalionok [ékszerek]; medálok; melltűk, brossok [ékszerek];

nyakkendőtűk; nyakkendőtűk [csíptetősek]; nyakláncok [ékszerek]; órák; órák [faliórák]; strassz

 [drágakőutánzat].

 16    Asztalneműk papírból; asztalterítők papírból ; borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek;

csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; ecsetek; egészségügyi papír; előkék

csecsemőknek papírból; kozmetikai kendők papírból; papírtölcsérek; papírtörülközők; papírzsebkendők;

pasztellek [kréták]; szalvéták, papírból; tányéralátétek papírból; toalettkendők papírból; üdvözlőlapok/kártyák;

fényképtartók; kozmetikai kendők papírból; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; zacskók csomagolásra

 papírból vagy műanyagból.

 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).

 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    Hajcsatok; hajcsavaró papírok; hajcsavarótűk; hajdíszek; hajfonatok; hajhálók; hajkiegészítők;

 hullámcsatok; varrótűk; villamos fűtésű hajsütő vasak.

 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).

 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    Kiskereskedelmi tevékenység az alábbi termékekre vonatkozóan: fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra

szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai

cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek, parfümök; eau de toilette-k; gyertyák; illatosított gyertyák karácsonyfához;

gyertyák [világítás]; gyújtósok; mécsesek; méhviasz; bébiételek; bébinadrágok papírból vagy cellulózból

eldobhatók; búzacsíra étrend-kiegészítők; egészségügyi kendők; egészségügyi nadrágok nőknek; egészségügyi

nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; füstölőrudak; fürdősók; gabonafélék feldolgozásának
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melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati használatra; hüvelyöblítő; készítmények; gyógycukor; gyógycukorkák;

gyógyhatású adalékanyagok; gyógyteák; gyógyitalok; gyógynövények; higiéniai tamponok; herbateák; lenmag

étrendkiegészítők; lenmagolaj étrendkiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; menstruációs betétek;

nadrágpelenkák babáknak; napfény okozta leégés elleni kenőcsök; nedvszívó tampon; sebtapaszok;

vitaminkészítmények; terhesség megállapítására vegyi készítmények; amulettek [ékszerek]; apró díszítőtárgyak,

bizsuk [ékszerek]; díszek [ékszerek]; dísztűk; ébresztőórák; ékszerdobozok; ékszerek; ékszerek borostyánkőből;

érmék; féldrágakövek; fülbevalók; gyöngyök [ékszerek]; gyöngyök szintetikus ámbrából; gyöngyszemek

ékszerek készítéséhez; gyűrűk [ékszerek]; karkötők [ékszerek]; karórák; kronográfok [órák]; kronométerek,

versenyórák; kronoszkópok; kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek; láncok [ékszerek]; mandzsettagombok;

medalionok [ékszerek]; medálok; melltűk, brossok [ékszerek]; nyakkendőtűk; nyakkendőtűk [csíptetősek];

nyakláncok [ékszerek]; órák; órák [faliórák]; strassz [drágakőutánzat]; asztalneműk papírból; asztalterítők

papírból ; borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy

papírból; dossziék [papíráruk]; ecsetek; egészségügyi papír; előkék csecsemőknek papírból; kozmetikai kendők

papírból; papírtölcsérek; papírtörülközők; papírzsebkendők; pasztellek [kréták]; szalvéták, papírból;

tányéralátétek papírból; toalettkendők papírból; üdvözlőlapok/kártyák; fényképtartók; kozmetikai kendők

papírból; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból;

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; textíliák és textiláruk, ágyneműk, asztalneműk;

ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; hajcsatok; hajcsavaró papírok; hajcsavarótűk; hajdíszek; hajfonatok; hajhálók;

hajkiegészítők; hullámcsatok; varrótűk; villamos fűtésű hajsütő vasak; szőnyegek, lábtörlők (szalmából),

gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok; játékok, játékszerek;

testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; 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; 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; sörök;

ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

 készítmények italokhoz; alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 210 ) M 15 01804

 ( 220 ) 2015.07.06.

 ( 731 )  E.ON Energiakereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Polony Gergely, Polony Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Városszervíz

 ( 511 )  9    Mobil eszköz szoftverek; hibabejelentő rendszerek; városüzemeltetési rendszerek.

 37    Mobil eszköz szoftverek, hibabejelentő rendszerek, városüzemeltetési rendszerek kölcsönzése, üzembe

 helyezése, karbantartása, javítása.

 ( 210 ) M 15 01832

 ( 220 ) 2015.07.08.

 ( 731 )  Marinyák Zsanett, Halásztelek (HU)

 Marinyák Alexandra, Halásztelek (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Franchise rendszer kiépítése, működtetése.

 44    Kozmetikai kezelés; kozmetikai szolgáltatás; szépségszalonok; gyantázás és szörtelenítés férfiak és nők

 számára; azonnali, várakozás nélküli gyantázási és szőrtelenítési szolgáltatás.
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 ( 210 ) M 15 01873

 ( 220 ) 2015.07.13.

 ( 731 )  FERTILIA Agrokémiai és Logisztikai Kft., Enying (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Róbert, Dr. Szabó Róbert Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 ) RIZODYNE

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági vegyitermékek (kivéve a gombaölő, a gyomirtó, a rovarölő és a parazitaölő szereket);

műtrágyák; műtrágyázó készítmények; növények növekedését szabályozó készítmények; talajkondicionáló vegyi

 termékek.

 5    Tápanyagok mikroorganizmusok számára; talajaktivátor.

 ( 210 ) M 15 01875

 ( 220 ) 2015.07.13.

 ( 731 )  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Földesi Csaba, Földesi-Herpai Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 15 01877

 ( 220 ) 2015.07.13.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

 ( 541 ) Funder - Élmények szabadon

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01878

 ( 220 ) 2015.07.13.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01915

 ( 220 ) 2015.07.15.

 ( 731 )  Zhi Lao hu Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Borsai Nelly, dr. Borsai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Szusi.

  43    Gyorsétterem.

 ( 210 ) M 15 01916

 ( 220 ) 2015.07.15.

 ( 731 )  Zhi Lao hu Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Borsai Nelly, dr. Borsai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Szusi.

  43    Gyorsétterem.

 ( 210 ) M 15 01938

 ( 220 ) 2015.07.17.

 ( 731 )  Kovács Benjáminné, Kenderes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Divatbemutató szervezése promóciós célból; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai

 munkák, ügynöki tevékenység.

 41    Egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning); szépségversenyek szervezése,

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; nevelés, oktatás, szakmai képzés, szórakoztatás, sport, reklám

 és kulturális tevékenységek, belföldi és külföldi versenyek és események szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 15 01959

 ( 220 ) 2015.07.20.

 ( 731 )  Kossuth Kiadó ZRt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  7    Könyvárusító automaták.

  16    Könyvek.
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 ( 210 ) M 15 01996

 ( 220 ) 2015.07.23.

 ( 731 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  dr. Fényes Orsolya Márta, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01999

 ( 220 ) 2015.07.23.

 ( 731 )  Hervis Sport és Divatkereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02009

 ( 220 ) 2015.07.24.

 ( 731 )  ELPEN PHARMACEUTICAL Co. Inc., Pikermi, Attica (GR)

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

 ( 541 ) PULMALIO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, különösen emberi felhasználásra szánt gyógyszerek.

 ( 210 ) M 15 02020

 ( 220 ) 2015.07.27.

 ( 731 )  Balogh Ferenc Zsolt, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  32    Alkoholmentes italok, gyümölcslevek, ásványvizek.

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

 áru).

 ( 210 ) M 15 02024

 ( 220 ) 2015.07.27.

 ( 731 )  Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft., Dunaharaszti (HU)

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

 ( 511 )   32    Ásványvizek, szénsavas vizek és ízesített vizek.

 ( 210 ) M 15 02025

 ( 220 ) 2015.07.27.

 ( 731 )  Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft., Dunaharaszti (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek, szénsavas vizek és ízesített vizek.

 ( 210 ) M 15 02030

 ( 220 ) 2015.07.28.

 ( 731 )  Int-Energia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Zártkörű kombinált ciklusú villamos erőművek megújuló energiaforrásból származó zöld energia

 termelésére; hulladékokat és biomasszát feldolgozó komplexumok.

 40    Környezetbarát zöld energia termelése és ökológiailag tiszta termékek gyártása megújuló

energiaforrásokból; magas hőmérsékletű plazma, gázturbinás és alga technológiák innovatív integrációja

hulladékok és biomassza feldolgozására, villamos energia és hő termelésére, valamint környezetbarát termék

előállítására, zártkörű termelési és hasznosítási ciklusban zéró C02 kibocsátással; hulladék- és biomassza

feldolgozás; hulladék és biomassza újrafeldolgozása/ hasznosítása; hulladékkezelés, -átalakítás; hulladékok és

 újrahasznosítható anyagok osztályozása.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02032

 ( 220 ) 2015.07.27.

 ( 731 ) ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

 Társaság, Ópusztaszer (HU)

 ( 740 )  dr. Filep Attila, Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02038

 ( 220 ) 2015.07.27.

 ( 731 )  AURORA Hotels Korlátolt Felelősségű Társaság, Balatonalmádi (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 ) Aurora Hotel

 ( 511 )  39    Utazás és utasok szállítása; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési szolgáltatások;

utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások; foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; idegenvezetés;

idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; kirándulások szervezése; kirándulások, túrák, társasutazások

szervezése; üdülésszervezés; utazási foglalási szolgáltatások; utazási helyfoglalási szolgáltatások turistáknak;

utazási információ biztosítása; utazási irodai és foglalási szolgáltatások; utazással kapcsolatos információk online

 rendelkezésre bocsátása.

 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).

 44    Emberi egészségügyi szolgáltatások; emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; fodrász szolgáltatás;

gyógyfürdőben nyújtott szépségápolási szolgáltatások; hajápolási szolgáltatások; jakuzzi, pezsgőfürdő

szolgáltatások; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; lábápolási szolgáltatások; manikűr és pedikűr

szolgáltatások; spa szolgáltatások, gyógyfürdők; szauna szolgáltatások; szépségápolás; szolárium szolgáltatások;

 masszázs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 02043

 ( 220 ) 2015.07.28.

 ( 731 )  PDP TRADE '99 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Fábián Bernadette, Szeged

  

( 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).

 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).

 ( 210 ) M 15 02045

 ( 220 ) 2015.07.28.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár zRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) ACIDOSOLV

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 15 02047
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 ( 220 ) 2015.07.29.

 ( 731 )  Ivanics Péter, Bátonyterenye (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Patrik, Dr. Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02133

 ( 220 ) 2015.08.04.

 ( 731 )  AXEL Professional Softwares Kft., Kecskemét (HU)

 ( 541 ) ANSWERMINER

 ( 511 ) 9    Számítógépes adatbázisok; adatfeldolgozó rendszerek; adatfeldolgozó szoftverek; adatelemző szoftverek;

 számítógépes szoftverek.

 35    Adatfeldolgozás; adatelemzés; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatkezelési szolgáltatások; adatgyűjtési

szolgáltatások; adatkinyerési szolgáltatások;adatfeldolgozási szolgáltatások; adatok rendszerezése számítógépes

adatbázisokban; adatfeldolgozás üzleti célú adatgyűjtéshez; automatizált adatfeldolgozás; adatfeldolgozással

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;számítógépesített adatfeldolgozás; elektronikus adatfeldolgozás; üzleti

adatok elemzése; üzleti adatelemzési szolgáltatások ; adatok kiértékelése; számítógépes adatbázisban levő adatok

 összehasonlítása; piackutatási adatok elemzése,értelmezése; piackutatási adatkinyerési szolgáltatások.

 42    Számítógépesített adatelemzés; adatfeldolgozó programok írása; adatfeldolgozó programok készítése;

adatfeldolgozó programok tervezése; adatfeldolgozó programok fejlesztése; szoftverkészítés: számítógépes

szoftver tervezése; szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes programok tervezése; számítógépes

programok készítése; adatelemzésre szolgáló számítógépes szoftver; adatbányászat; szoftver mint szolgáltatás

[saas]; adatok értékeléséhez és számolásához használatos számítógépes szoftverek; olyan szoftver, mely A/B teszt

segítségével elemez adatokat; A/B tesztelő szoftver; korreláció számító szoftver; számítógépes szolgáltatások:

 adatgyűjtés, adatelemzés, adatkezelés, adatok bemutatása; szoftveres adatgyűjtés és elemzés.

 ( 210 ) M 15 02134

 ( 220 ) 2015.08.03.

 ( 731 )  Marksman & Wolf Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Engelbrecht Annamária, Engelbrecht Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Marksman & Wolf

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

ügyletekről; állásközvetítő irodák; gazdasági előrejelzések; hirdetési hely kölcsönzése; információknak

számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;

konzultáció személyzeti kérdésekben; közvéleménykutatás; munkaerő-toborzás; önköltség-elemzés; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; reklámszövegek

publikálása; reklámügynökségek,hirdető ügynökségek; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben;

számítógépes nyilvántartások kezelése; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; üzleti

felvilágosítás; tájékoztatás; üzleti információk; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és
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üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó

 szolgálatok.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching (tréning); gyakorlati

képzés (szemléltetés); iskolai szolgáltatások (képzés); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; oktatás; oktatási tárgyú

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

 újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; hálózati kiszolgálók (web

szerverek) bérlete; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok

installációja;számítógép programok sokszorosítása;számítógépek kölcsönzése; számítógép programozás;

számítógép-szoftver fenntartása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógéphardver tervezésével és

fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

 számítógépprogramok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 15 02135

 ( 220 ) 2015.08.03.

 ( 731 )  Marksman & Wolf Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Engelbrecht Annamária, Engelbrecht Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

ügyletekről; állásközvetítő irodák; gazdasági előrejelzések; hirdetési hely kölcsönzése; információknak

számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;

konzultáció személyzeti kérdésekben; közvéleménykutatás; munkaerő-toborzás; önköltség-elemzés; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; reklámszövegek

publikálása; reklámügynökségek,hirdető ügynökségek; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben;

számítógépes nyilvántartások kezelése; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; üzleti

felvilágosítás; tájékoztatás; üzleti információk; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó

 szolgálatok.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching (tréning); gyakorlati

képzés (szemléltetés); iskolai szolgáltatások (képzés); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; oktatás; oktatási tárgyú

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

 újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; hálózati kiszolgálók (web

szerverek) bérlete; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok

installációja;számítógép programok sokszorosítása;számítógépek kölcsönzése; számítógép programozás;

számítógép-szoftver fenntartása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógéphardver tervezésével és

fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

 számítógépprogramok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 15 02136

 ( 220 ) 2015.08.03.
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 ( 731 )  Marksman & Wolf Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Engelbrecht Annamária, Engelbrecht Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

ügyletekről; állásközvetítő irodák; gazdasági előrejelzések; hirdetési hely kölcsönzése; információknak

számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;

konzultáció személyzeti kérdésekben; közvéleménykutatás; munkaerő-toborzás; önköltség-elemzés; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; reklámszövegek

publikálása; reklámügynökségek,hirdető ügynökségek; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben;

számítógépes nyilvántartások kezelése; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; üzleti

felvilágosítás; tájékoztatás; üzleti információk; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó

 szolgálatok.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching (tréning); gyakorlati

képzés (szemléltetés); iskolai szolgáltatások (képzés); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; oktatás; oktatási tárgyú

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

 újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; hálózati kiszolgálók (web

szerverek) bérlete; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok

installációja;számítógép programok sokszorosítása;számítógépek kölcsönzése; számítógép programozás;

számítógép-szoftver fenntartása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógéphardver tervezésével és

fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

 számítógépprogramok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 15 02137

 ( 220 ) 2015.08.05.

 ( 731 )  Li Shengnan, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Budapest

  

( 546 )

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 15 02138

 ( 220 ) 2015.08.05.
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 ( 731 )  Li Shengnan, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Budapest

  

( 546 )

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 15 02139

 ( 220 ) 2015.08.05.

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

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

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

műtrágyázó készítmények,nitrogénműtrágyák, növények növekedését szabályozó készítmények,

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

 talajkondicionáló vegyi termékek.

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

(herbicidek), filoxéra kezelésére szolgáló vegyi termékek,gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi termékek,

molyirtó szerek, parazitaölőkészítmények, parazitaölő szerek, rovarirtó szerek, rovarirtó szerek, inszekticidek,

szőlő betegségeinek kezelésére szolgáló vegyi termékek, talajfertőtlenítő készítmények, gabonatermesztéshez

 használt gyomirtószer, kukorica termesztéshez használt gyomirtószer.

 16    Csomagolópapír, dobozok kartonból vagy papírból, fedelek, kötések, borítók[papíráruk], műanyag

buboréklemezek csomagoláshoz vagy kiszereléshez, műanyagfóliák, csomagolásra, palackcsomagoló anyagok

kartonból vagy papírból,palackokhoz, csomagolóanyagok kartonból vagy papírból, viszkózalemezek

 csomagolásra, zacskók, csomagolásra papírból vagy műanyagból.

 ( 210 ) M 15 02161

 ( 220 ) 2015.08.07.

 ( 731 )  EB OVO Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ackermann Szilvia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások.

  41    Fogadások tervezése [szórakoztatás]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása.
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 ( 210 ) M 15 02162

 ( 220 ) 2015.08.07.

 ( 731 )  YANMAR CO., LTD., Kita-ku, Osaka (JP)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  28    Játékautók; járműmodellek (játékok); fröccsöntött miniatűr járművek; építőgépek; mezőgazdasági gépek és

 traktorok.

 ( 210 ) M 15 02164

 ( 220 ) 2015.08.07.

 ( 731 )  Petra's Healthy Fast Food Korlátolt Felelősségű Társaság, Mezőkövesd (HU)

 ( 740 )  dr. Simon-Gresz Orsolya, Madarassy 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.

 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.

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; friss gyümölcsök és zöldségek;

 maláta.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 210 ) M 15 02165

 ( 220 ) 2015.08.10.

 ( 731 )  Notebookspecialista.hu Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Solymosi Ádám, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépek; notebook számítógépek; hordozható számítógépek; kéziszámítógépek; személyi

médialejátszók; hordozható médialejátszók, mobiltelefonok; intelligens telefonok; digitális fényképezőgépek;

szerverek; számítógép hardver; számítógépes és távközlési hálózati hardver; számítógépes hálózati

perifériaillesztők, kapcsolók, vezeték nélküli és huzalozott modemek és átviteli kártyák és eszközök; számítógép

firmware (gyárilag beépített szoftver); félvezetők; mikroprocesszorok; integrált áramkörök; központosított

adatfeldolgozó egységek; mikroszámítógépek; számítógép lapkakészletek; számítógép alaplapok; operációs

rendszerek számítógépekhez, processzorok (központi (rögzített) adatfeldolgozó egységek),

számítógép-billentyűzetek, számítógép-memóriák, számítógépek, számítógépperifériák, számítógépprogramok

(rögzített), -szoftverek (rögzített); számítógépes grafika lapok; számítógép perifériák és számítógépekhez használt

elektronikus készülékek; alkatrészek, szerelvények és ellenőrző készülékek az összes fent megjelölt áruhoz;

letölthető elektronikus kiadványok számítógépes, távközlési, telefónia és vezeték nélküli átvitel témában; digitális

 képfelvevők; televíziók, adatfeldolgozó készülékek, fénymásoló gépek, olvasóegységek, optikai adathordozók.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, számítógépek, számítógép-alkatrészek, egyéb számítástechnikai cikkek

és azokhoz kapcsolódó hardverek és szoftverek kis- és nagykereskedelme; kereskedelmi adminisztráció; irodai

 munkák; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése.

 37    Számítástechnikai és irodatechnikai rendszerek, hálózatok, eszközök, készülékek, berendezések telepítése,

 üzembe helyezése, javítása, szervizműködtetés, karbantartás, ezekhez kapcsolódó tanácsadás.
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 ( 210 ) M 15 02166

 ( 220 ) 2015.08.10.

 ( 731 )  Kecskés Márkó, Göd (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Napszemüveg tokok; telefon tokok.

  18    Táskák; hordozó tokok; kulcstartók; kulcstartó tokok; kulcstartó tárcák; övtáskák.

 25    Női és férfi felső ruházat; női és férfi trikó és póló; fürdőnadrág; fürdősort; fürdőruha női és férfi tréning

 ruha; férfi és női lábbelik; férfi és női cipők; övek; derékszíjak.

 ( 210 ) M 15 02168

 ( 220 ) 2015.08.10.

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

 ( 541 ) LACRISTAL

 ( 511 )  5    Állatgyógyászati és egészségügyi termék, kiegészítő szemápoló.

 ( 210 ) M 15 02174

 ( 220 ) 2015.08.10.

 ( 731 )  Keleti Trade Vendéglátóipari és Művészeti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gyenes-Kovács Zoltán, Dr. Gyenes-Kovács Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Ankert

 ( 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).

 ( 210 ) M 15 02178

 ( 220 ) 2015.08.11.

 ( 731 )  KLUB Rekreáció Sport-, és Rendezvényszervező Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Outsourcing szolgáltatások, online marketing, pay Per Click (PPC) hirdetés, reklámozás üzletszervezési és

 üzletvezetési tanácsadás.

  37    Számítógépes beléptető rendszerek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

  41    Sport- és kulturális tevékenységek szervezése.

 ( 210 ) M 15 02179

 ( 220 ) 2015.08.11.

 ( 731 )  KLUB Rekreáció Sport-, és Rendezvényszervező Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Outsourcing szolgáltatások, online marketing, pay Per Click (PPC) hirdetés, reklámozás üzletszervezési és

 üzletvezetési tanácsadás.
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  37    Számítógépes beléptető rendszerek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

  41    Sport- és kulturális tevékenységek szervezése.

 ( 210 ) M 15 02182

 ( 220 ) 2015.08.11.

 ( 731 )  Johnny Issaq, Nazareth Illit, POBox2121 (IL)

 ( 740 )  dr. Bákonyi László, Bákonyi Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 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); éttermekben

 kedvezményre jogosító, vásárlást ösztönző plasztikkártya.

 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).

 ( 210 ) M 15 02183

 ( 220 ) 2015.08.11.

 ( 731 )  Johnny Issaq, Nazareth Illit, POBox2121 (IL)

 ( 740 )  dr. Bákonyi László, Bákonyi Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 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); szálláshelyeken

 kedvezményre jogosító, vásárlást ösztönző plasztikkártya.

 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).

 ( 210 ) M 15 02214

 ( 220 ) 2015.08.12.
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 ( 731 )  Wet Wipe Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Illatszerek; kozmetikai cikkek.

 ( 210 ) M 15 02226

 ( 220 ) 2015.08.14.

 ( 731 )  Zabó Csilla Zsuzsanna, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. Bankó Katalin Eszter, 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).

 ( 210 ) M 15 02234

 ( 220 ) 2015.08.17.

 ( 731 )  Farkas Ivett, Kapolcs (HU)

 ( 541 ) Kapolcsikum

 ( 511 )   29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök, zselék, lekvárok, dzsemek.

  32    Gyümölcsitalok, gyümölcslevek, szörpök.

  43    Étkezdék, éttermek, kávéházak, gyorsétterem, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 15 02264

 ( 220 ) 2015.08.18.

 ( 731 )  Zhang Wen Sheng, Mosonmagyaróvár (HU)

 Chein Jian, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kosztyo Nelli, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

 ( 210 ) M 15 02265

 ( 220 ) 2015.08.18.

 ( 731 )  Nassa Komplett Kft., Pécs (HU)
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( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02268

 ( 220 ) 2015.08.19.

 ( 731 )  Hindustan Pencils Pvt. Ltd., Mumbai (IN)

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

 ( 541 ) SIVO

 ( 511 )  16    Ragasztószalagok papíripari vagy háztartási használatra, ragasztóanyagok [enyvek] papíripari vagy

háztartási használatra, ragasztószalag-adagolók [irodai cikkek], ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra,

festékkeverő csészék művészek részére, festékkeverő csészék művészek részére, golyók golyóstollakhoz,

szénceruzák, iratkapcsok, iratfűzők, javítófolyadékok [irodai cikkek], javítótinták [fénynyomatkészítéshez],

javítószalagok [irodai cikkek], fedelek, kötések, borítók [papíráruk], rajztáblák, rajzeszközök, írószerek,

rajztömbök, rajzblokkok, tuskihúzók, rajzszegek, vonalzók rajzoláshoz, rajzfelszerelések, rajzoló háromszögek,

T-vonalzók, fejesvonalzók, törlésre szolgáló termékek, könyvkötő szövetek, irattartók [irodai cikkek], töltőtollak,

ragasztók papíripari vagy háztartási használatra, ragasztó [enyv] papíripari vagy háztartási használatra, enyvezett

vásznak papíripari célokra, gumírozott szalagok [papíráruk], ragasztók [enyvek] papíripari vagy háztartási

használatra, kézikönyvek, írásminták, tusok, tinták, jelölőkréta, szövegkiemelők (filctollak) [papíráruk], noteszok,

blokkok [papíráruk], festékkészletek [iskolai használatra], ecsetek, festőkefék, festőállványok, festmények

[képek], keretezve vagy anélkül, festéktálcák, paletták festőknek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, papír,

iratkapcsok, gemkapcsok, papírvágó kések [irodai cikkek], papírvágó kések [irodai cikkek], ívek [papíráruk],

papírtépők irodai használatra, pasztellek [kréták], ragasztók papíripari vagy háztartási használatra, tolltartók,

ceruzatoldók, töltőceruzák, ceruzabelek, ceruzák, ceruzahegyezők [elektromos, vagy nem elektromos (manuális)],

ceruzahegyező gépek [elektromos, vagy nem elektromos (manuális)], tollszárkapcsok, tollszártartók, tollak

[irodai cikkek], tolltörlők, bérmentesítő gépek [irodagépek], radírgumik, iskolaszerek [papíráruk], albumok,

irodai kaparókések, pecsételő anyagok papíripari használatra, irodai bélyegzőgépek, pecsétbélyegek, pecsétviasz,

öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási használatra, palavesszők, daloskönyvek, orsók írógépszalagokhoz,

derékszögű vonalzók, bélyegzőpárnák, bélyegzők [pecsétek], bélyegzőtartók, toll- és ceruzatartók, asztali,

iratkapcsok, iratfűzők, papíráruk, festőpatrontartók, stencilek [papíráruk], öntapadó címkék [papíráruk],

szabókréta, oktatási eszközök, a készülékek kivételével, vízfestmények, akvarellek, festékkeverő csészék

művészek részére, vízfestmények, akvarellek, írótábla törlők, íróecsetek, írókészletek, írókészletek [papíráruk],

 írókréta, íróeszközök, írófelszerelések, füzetek, levélpapír, írópalák.

 ( 210 ) M 15 02290

 ( 220 ) 2015.08.26.

 ( 731 )  A-TECH-TEAM Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 15 02291

 ( 220 ) 2015.08.26.

 ( 731 )  A-TECH-TEAM Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02292

 ( 220 ) 2015.08.26.

 ( 731 )  GIO-STAR Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Bébiétel.

 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02298

 ( 220 ) 2015.08.26.

 ( 731 )  RoadRecord.hu Kft., Göd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépprogramok, rögzített; szoftverek, rögzített.

 ( 210 ) M 15 02299

 ( 220 ) 2015.08.26.

 ( 731 )  Nagy Zoltán, Érd (HU)

 ( 541 ) Diamond Stúdió

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 15 02300
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 ( 220 ) 2015.08.26.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02301

 ( 220 ) 2015.08.26.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02302

 ( 220 ) 2015.08.26.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02303

 ( 220 ) 2015.08.26.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02304

 ( 220 ) 2015.08.26.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02319

 ( 220 ) 2015.08.27.

 ( 731 )  VIASAT Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bálint Andrea, Budapest

 ( 541 ) Nethuszár

 ( 511 )  35    Árubemutatás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyag naprakész állapotba

hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek; hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés, szponzorok

 felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail; fórumok

biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások; kábeltelevízós műsorszórás; műholdas átvitel; számítógépes

terminálok közötti összeköttetések; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós műsorszórás;

telexszolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

 üzenetek küldése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning); elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadóművészek szolgáltatásai; feliratozása-filmek; filmszínházi

előadások; fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése; helyfoglalás show műsorra;

játékfelszerelések bérbeadása; játékkaszinók szolgáltatásai; játékkölcsönzés; jegyirodai szolgáltatások

(szórakoztatás); karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák

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

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; lemezlovasok szolgáltatásai; mozifilmek kölcsönzése;

oktatás; on-line elérhető elektronikus publikációk; nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes

hálózatból; rádió-és televíziókészülékek kölcsönzése; rádió-és televízió programok készítése; riporteri

szolgáltatások; show műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); sportjátékok;

lebonyolítása; szerencsejátékok; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek

kiadása (nem reklámcélú-); televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás);

 videofilmezés; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; zene összeállítása.

 ( 210 ) M 15 02327
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 ( 220 ) 2015.08.27.

 ( 731 )  Zirci Apátsági Manufaktúra Kft., Zirc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sör.

 ( 210 ) M 15 02328

 ( 220 ) 2015.08.25.

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

  

( 546 )

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 15 02331

 ( 220 ) 2015.08.28.

 ( 731 )  Extrudertechnika Kft., 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; étkeztetés.

 ( 210 ) M 15 02332

 ( 220 ) 2015.08.28.

 ( 731 )  Extrudertechnika Kft., 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; étkeztetés.

 ( 210 ) M 15 02333

 ( 220 ) 2015.08.28.

 ( 731 )  Extrudertechnika Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

  43    Partiszervíz, vendéglátóipari szolgáltatások; hideg-meleg konyhai szolgáltatások; étkeztetés.

 ( 210 ) M 15 02334

 ( 220 ) 2015.08.28.

 ( 731 )  Extrudertechnika Kft., 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; étkeztetés.

 ( 210 ) M 15 02335

 ( 220 ) 2015.08.28.

 ( 731 )  Extrudertechnika Kft., Dunakeszi (HU)

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

 ( 541 ) Az egész országra főzünk!

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

  43    Partiszerviz, vendéglátóipari szolgáltatások; hideg-meleg konyhai szolgáltatások; étkeztetés.

 ( 210 ) M 15 02336

 ( 220 ) 2015.08.28.

 ( 731 )  Fördős Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovács Edina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Receptkönyvek,szakácskönyvek; folyóiratok; albumok; asztalterítők papírból; csomagolópapír; dobozok

kartonból vagy papírból; folyóiratok; grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; levelezőlapok; magazinok;

naptárak; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; oktatási eszközök a készülékek; postabélyegek; szalvéták,

 papírból; tányéralátétek papírból; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.

 21    Asztaldíszek; asztali késtartók; asztalnemű, a kések villák és kanalak kivételével; bordarálók, kézi;

borstartók; cukorkásdobozok; cukortartók; cukrászati nyomózsákok; csészealjak; csészék; darálók háztartási

használatra,kézi; demizsonok, üvegballonok; dobozok üvegből; ecet-és olajtartók; ecet-olajtartó üvegek; edények;

edénykészletek; eldobható tányérok; ételbúrák; ételdobozok; étlaptartók; evőpálcikák; fazekasáruk;

fokhagymaprések; forgatható csemegéstálak; formák jégkockákhoz; főzetékes tálak; főzőedények; fűszertartók;

grillállványok; habverők, nem elektromos; háztartási eszközök, kis méretű; háztartási keverőgépek, nem

elektromos; hőszigetelt palackok; hőszigetelt tartályok hűtőtáskák hordozható, nem elektromos; ivóedények;

ivópalackok sportoláshoz; ivópoharak jeges vödrök, hűtővödrök; kancsók; kávédarálók,kézi; kávéfőzők, nem

elektromos; kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek(szervizek); keverőkanalak(konyhai eszközök); kézi

keverőpalackok (koktélshaker); koktélkeverők; kompótos csészék; konyhai darálók, nem elektromos; konyhai

edénykészletek; konyhai eszközök, kisméretű konyhai merőkanalak; konyhai vágódeszkák; korsók; kosarak

háztartási használatra; lapátkák (asztalneműk); lapátkák (konyhai eszközök); lapos csészék, tálkák; laposüvegek

levesestálak; likőröskészletek; nyeles cserépserpenyők; nyeles serpenyők; ostyasütők, nem elektromos;

öntőformák (háztartási eszközök); palackalátétek, nem papírból; palacknyitók, elektromos és nem elektromos;

palackok; papírkosarak; papírtálcák piknikhez edénykészletek; poharak papírból vagy műanyagból; reszelők
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konyhai használatra; salátástálak; sodrófák, nyújtófák tésztákhoz; sószórók; söröskorsók; süteményes tálcák;

süteményformák; süteményvágók; sütő alátétek; sütőformák; szalvétákhoz gyűrűk; szalvétatartók; szívószálak;

szűrők; tálak; tálalátétek; tálcák; tányérok; teásdobozok; teáskannák; teáskészletek (terítékek); teaszűrők;

 tojástartók; tortalapátok; tölcsérek; üvegtálak; vajtartó búrák; vajtartók.

 41    Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; kantinok, büfék,étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek;

 vendéglátóipar; gyorséttermek.

 43    Elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; könyvkiadás; online, nem letölthető videók biztosítása;

 televíziós szórakoztatás; fényképészet; filmek gyártása; tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadás.

 ( 210 ) M 15 02338

 ( 220 ) 2015.08.28.

 ( 731 )  Rotschild Márta, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

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

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

 szolgáltatás).

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02339

 ( 220 ) 2015.08.28.

 ( 731 )  Sipos Annamária, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

  43    Vendéglátás (élelmezés) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02341

 ( 220 ) 2015.08.28.

 ( 731 )  Silvergrace Kft., Tamási (HU)

 ( 740 )  Dr. Beke-Martos Anna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; anyagok művészek részére;

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

csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); klisék; brosúrák; prospektusok;

oktatási, tanítási, nevelési, képzési, ismeretterjesztő anyagok és segédletek; képeskönyvek; magazinok;

szórólapok; leírások; módszertani útmutatók; metodikai leírások és ábrák; tanulmányok; cikkek; tréning-

 coaching és egyéb útmutatók.

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

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
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jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) coaching, tréning, képzés, oktatás, képességfejlesztés és

 készségfejlesztés.

 ( 210 ) M 15 02342

 ( 220 ) 2015.08.28.

 ( 731 )  Silvergrace Kft., Tamási (HU)

 ( 740 )  Dr. Beke-Martos Anna, Budapest

 ( 541 ) ColorPlay

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; anyagok művészek részére;

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

csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); klisék; brosúrák; prospektusok;

oktatási, tanítási, nevelési, képzési, ismeretterjesztő anyagok és segédletek; képeskönyvek; magazinok;

szórólapok; leírások; módszertani útmutatók; metodikai leírások és ábrák; tanulmányok; cikkek; tréning-

 coaching és egyéb útmutatók.

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) coaching, tréning, képzés, oktatás, képességfejlesztés és

 készségfejlesztés.

 ( 210 ) M 15 02349

 ( 220 ) 2015.08.28.

 ( 731 )  Finalim Holding SA, Geneve (CH)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PÁJÁSZ

 ( 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.

 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.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 15 02350

 ( 220 ) 2015.08.30.

 ( 731 )  Szakács Attila, Fót (HU)

 ( 541 ) megunt.hu (találkozási pont)

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

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 15 02355

 ( 220 ) 2015.08.31.

 ( 731 )  Radio Plus Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pintér Aurél, Pintér Aurél Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DJ TV

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 15 02356

 ( 220 ) 2015.08.31.

 ( 731 )  Francisco Eduardo Escalante Ruiz, Budakalász (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 15 02387

 ( 220 ) 2015.09.03.

 ( 731 )  Lóránt Péter Károly, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Győrky Szilárd, Fehér Győrky Neszmély Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02389

 ( 220 ) 2015.09.03.

 ( 731 )  Fazekas Antal, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02390

 ( 220 ) 2015.09.03.

 ( 731 )  LBT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

  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).
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 ( 210 ) M 15 02392

 ( 220 ) 2015.09.03.

 ( 731 )  Madocsai Tóth Jolán, Kiskunlacháza (HU)

 ( 541 ) Na ki a Boss?

 ( 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).

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

 áru).

 ( 210 ) M 15 02396

 ( 220 ) 2015.09.04.

 ( 731 )  dr. Kun Péter Balázs, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanügynökségek; követelésbehajtási ügynökségek; pénzügyi elemzések; pénzügyi menedzsment;

 pénzügyi tanácsadás.

  45    Jogi dokumentumok elkészítése; jogi kutatás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások].

 ( 210 ) M 15 02399

 ( 220 ) 2015.09.02.

 ( 731 )  Fazekas Miklós, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények; diétás élemiszerek és

 anyagok; étrend-kiegészítők.

  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok; ortopédiai cikkek.

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

 ( 210 ) M 15 02422

 ( 220 ) 2015.09.07.

 ( 731 )  Pince Termelési és Kereskedelmi Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) Édes Kettes

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

 áru).

 ( 210 ) M 15 02425
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 ( 220 ) 2015.09.07.

 ( 731 )  Pince Termelési és Kereskedelmi Kft 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 áru).

 ( 210 ) M 15 02432

 ( 220 ) 2015.09.08.

 ( 731 )  WABERER'S-SZEMEREY Logisztika Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Karaffy Erzsébet, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Fuvarozás, áruszállítás, közúti áruszállítás, áruk csomagolása, raktározása.

 ( 210 ) M 15 02433

 ( 220 ) 2015.09.08.

 ( 731 )  WABERER'S-SZEMEREY Logisztika Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Karaffy Erzsébet, Miskolc

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Fuvarozás, áruszállítás, közúti áruszállítás, áruk csomagolása, raktározása.

 ( 210 ) M 15 02435

 ( 220 ) 2015.09.08.

 ( 731 )  Magyarósi Csaba, Budapest (HU)

 Mesterházi Dávid, Budapest (HU)

 ( 541 ) Xtractor

 ( 511 )   35    Reklámozás (reklámfilmek).

  38    Távközlés (műsorszórás).

  41    Kulturális tevékenységek (televízióprogram, online videó).

 ( 210 ) M 15 02438

 ( 220 ) 2015.09.08.

 ( 731 )  Komodor Services Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lohn Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Komodor

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02443

 ( 220 ) 2015.09.09.

 ( 731 )  MONARCHIA Borkereskedelmi Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Jen László, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 áru).

 ( 210 ) M 15 02444

 ( 220 ) 2015.09.09.

 ( 731 )  MONARCHIA Borkereskedelmi Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Jen László, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MONARCHIA

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

 áru).

 ( 210 ) M 15 02445

 ( 220 ) 2015.09.09.

 ( 731 )  MONARCHIA Borkereskedelmi Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Jen László, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MONARCHIA SELECTION

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

 áru).

 ( 210 ) M 15 02447

 ( 220 ) 2015.09.09.

 ( 731 )  Kordik Zsolt, Esztergom (HU)

 ( 541 ) FARKASOK

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

 szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02450

 ( 220 ) 2015.09.09.

 ( 731 )  Focht Gergely, Tapolca (HU)

 ( 541 ) NADAPS

 ( 511 )   31    Zöldség-, gyümölcsalapú élelmiszer készítmények.

 ( 210 ) M 15 02456

 ( 220 ) 2015.09.09.
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 ( 731 )  Szabó György, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kukorica liszt, kukorica dara, kenyér, péksütemények, cukrászsütemények.

  31    Kukorica, vetőmagok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 15 02457

 ( 220 ) 2015.09.09.

 ( 731 )  Gémesi Gyula, Esztergom (HU)

 ( 740 )  Hergár Jenő, Budapest

 ( 541 ) Tiroli ház - Tiroli szigetelés

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből; épületek nem fémből.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kereskedelmi, vagy

reklámcélú kiállítások szervezése; reklámcélú vásárok szervezése; reklámanyag naprakész állapotba hozása;

reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése;

reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

 reklámszövegek szerkesztése; marketing.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; szigetelési szolgáltatások [építés].

 ( 210 ) M 15 02461

 ( 220 ) 2015.09.10.

 ( 731 )  dr. Gulyás Erika, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); asztma elleni szerek; bébiétel; bedörzsölő szerek; borogatások;

borogatások (meleg); bőrkeményedés elleni készítmények; dezodorok ruházathoz és textil anyagokhoz; fejfájás

(migrén elleni készítmények); fürdősók; gyógycukor; gyógycukorkák; gyógyitalok; gyógynövények; gyógyteák;

hörghurut ellen készítmények; idegerősítő szerek; készítmények gyógyfürdő terápiához; nyugtatók; pattanások

 kezelésére szolgáló készítmények; vitamin készítmények.

 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; alkoholban tartósított

gyümölcsök; almapüré; aloe vera emberi fogyasztásra elkészítve; dzsemek; erjesztett tejes italok étkezési célokra;

fagyasztott gyümölcsök; gyömbérdzsem; gyümölcs csipsz; gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, zselé;

gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartosított; gyümölcs párolt; gyümölcspép; gyümölcssaláta; kompótok; lekvár;

padlizsánkrém; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; pektin táplálkozásra; savanyúságok; snack ételek

(gyümölcs alapú); szárított zöldségek; tejes italok, főként tejet tartalmazó; virágpor készítmények (élelmiszer);

 zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények.

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

szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; aloe vera italok, alkoholmentes;
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gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; limonádék; méz alapú alkoholmentes italok; paradicsomlevek

 (italok); szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; zöldséglevek (italok).

 ( 210 ) M 15 02463

 ( 220 ) 2015.09.10.

 ( 731 )  Szabó Krisztián, Székesfehérvár (HU)

 Szabó Renáta, Várpalota (HU)

 ( 740 )  dr. Sütő Ágota, 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).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02465

 ( 220 ) 2015.09.10.

 ( 731 )  NEXT STOP Ingatlanüzemeltető Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth D. Ildikó, Dr. Tóth D. Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Ingatlankezelés, ingatlanközvetítés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, irodák

 (ingatlanok) bérlete, pénzváltás, vagyonkezelés; üzletközpont üzemeltetése.

 37    Elektromos berendezések felszerelése és javítása, építés, építkezések felügyelete (irányítás), épületek (belső)

 tisztítása, épületek tisztítása (külső felületé).

 43    Éttermek, gyorséttermek, hordozható épületek bérlete, ivóvíz-automaták bérbeadása, kantinok, büfék,

 étkezdék, kávéházak, önkiszolgáló éttermek, rendezvényhez termek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 15 02466

 ( 220 ) 2015.09.10.

 ( 731 )  NEXT STOP Ingatlanüzemeltető Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth D. Ildikó, Dr. Tóth D. Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NEXT STOP ÜZLETKÖZPONT

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Ingatlankezelés, ingatlanközvetítés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, irodák

 (ingatlanok) bérlete, pénzváltás, vagyonkezelés; üzletközpont üzemeltetése.

 37    Elektromos berendezések felszerelése és javítása, építés, építkezések felügyelete (irányítás), épületek (belső)

 tisztítása, épületek tisztítása (külső felületé).

 43    Éttermek, gyorséttermek, hordozható épületek bérlete, ivóvíz-automaták bérbeadása, kantinok, büfék,

 étkezdék, kávéházak, önkiszolgáló éttermek, rendezvényhez termek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 15 02469

 ( 220 ) 2015.09.10.

 ( 731 )  Syrette Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Zsúdel Tamás László, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend- és táplálék kiegészítők emberek számára; spray-k gyógyászati használatra; diabetikus készitmények;

diétás élelmiszerek, és italok; egészségügyi készítmények; gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi

készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz alkalmazott diétás élelmiszerek és anyagok;

bébiételek; tapaszok; étrend-kiegészítők, amelyek célja a normális étkezés, vagy amelyeknek egészségügyi

előnyei vannak; embergyógyászati használathoz alkalmazott cukor és glukóz helyettesítők; gyógyászati célú

italok, étvágycsökkentő készítmények; glükóz étrend-kiegészítők; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyitalok;

 szájápoló szerek gyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyászati használatra.

 30    Élelmiszerek ízét javító, fokozó, illetve kiegészítő anyagok; cukor, méz, melaszszirup; édesítőszerek; cukor

tartalmú készítmények; szőlőcukrot tartalmazó készítmények; diabetikus készítmények; cukoráruk; glutén

 adalékok kulináris célokra; glükóz étkezési használatra; ízesítőszerek.

 32    Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és

gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; diabetikus italok és más készítmények; eszenciák italok

 előállításához.

 ( 210 ) M 15 02473

 ( 220 ) 2015.09.11.

 ( 731 )  Budapesti Metropolitan Főiskola, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csete Lívia, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02476

 ( 220 ) 2015.09.11.

 ( 731 )  Biró László, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Dr. Princz Kornél, Princz Kornél Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;
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gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők

 emberek és állatok számára.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 02477

 ( 220 ) 2015.09.11.

 ( 731 )  Bíró László, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Princz Kornél, Princz Kornél Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők

 emberek és állatok számára.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 02478

 ( 220 ) 2015.09.11.

 ( 731 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) OTP AGRÁR

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás,

szóró-ajándékozás formájában, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyéb hordozón,

plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott és

kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű hálózatokon

keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton, telefonon, mobil telefonokon keresztül; egyéb

 sajtóhirdetések.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások

általában, áru- és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések

kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési

hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, nevezetesen gépjármű

lízing; életjáradék és nyugdíjfolyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak) egészségpénztárak

(betegbiztosítás) utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakás- ingatlan és építkezési

biztosítások, műtárgy és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing,

ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan beruházás, ingatlan hasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása

 és -vétele; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, pénzügyi és banki szakmai

képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;

pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális

 tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 15 02479

 ( 220 ) 2015.09.11.

 ( 731 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

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

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás,

szóró-ajándékozás formájában, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyéb hordozón,

plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálónkeresztül, sugárzott és

kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű hálózatokon

keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton telefonon, mobil telefonokon keresztül; egyéb

 sajtóhirdetések.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások

általában, áru- és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések

kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési

hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, nevezetesen gépjármű

lízing; életjáradék és nyugdíjfolyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak) egészségpénztárak

(betegbiztosítás) utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakás- ingatlan és építkezési

biztosítások, műtárgy és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing,

ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan beruházás, ingatlan hasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása

 és -vétele; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, pénzügyi és banki szakmai

képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;

pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális

 tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 15 02480

 ( 220 ) 2015.09.11.

 ( 731 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás,

szóró-ajándékozás formájában, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyéb hordozón,

plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott és

kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű hálózatokon

keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton, telefonon, mobil telefonokon keresztül; egyéb

 sajtóhirdetések.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások

általában, áru- és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések

kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési

hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, nevezetesen gépjármű

lízing; életjáradék és nyugdíjfolyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak) egészségpénztárak

(betegbiztosítás) utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakás- ingatlan és építkezési

biztosítások, műtárgy és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing,

ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan beruházás, ingatlan hasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása

 és -vétele; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, pénzügyi és banki szakmai

képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;

pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális

 tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 15 02481
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 ( 220 ) 2015.09.11.

 ( 731 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) OTP AGRÁRIUM

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás,

szóró-ajándékozás formájában, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyéb hordozón,

plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott és

kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű hálózatokon

keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton, telefonon, mobil telefonokon keresztül; egyéb

 sajtóhirdetések.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások

általában, áru- és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések

kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési

hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, nevezetesen gépjármű

lízing; életjáradék és nyugdíjfolyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak) egészségpénztárak

(betegbiztosítás) utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakás- ingatlan és építkezési

biztosítások, műtárgy és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing,

ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan beruházás, ingatlan hasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása

 és -vétele; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, pénzügyi és banki szakmai

képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;

pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális

 tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 15 02482

 ( 220 ) 2015.09.11.

 ( 731 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás,

szóró-ajándékozás formájában, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyéb hordozón,

plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott és

kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű hálózatokon

keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton, telefonon, mobil telefonokon keresztül; egyéb

 sajtóhirdetések.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások

általában, áru- és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések

kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési

hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, nevezetesen gépjármű

lízing; életjáradék és nyugdíjfolyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak) egészségpénztárak

(betegbiztosítás) utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakás- ingatlan és építkezési

biztosítások, műtárgy és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing,

ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan beruházás, ingatlan hasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása

 és -vétele; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, pénzügyi és banki szakmai

képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;

pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális

 tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M42



 ( 210 ) M 15 02483

 ( 220 ) 2015.09.11.

 ( 731 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás,

szóró-ajándékozás formájában, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyéb hordozón,

plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott és

kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű hálózatokon

keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton, telefonon, mobil telefonokon keresztül; egyéb

 sajtóhirdetések.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások

általában, áru- és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések

kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési

hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, nevezetesen gépjármű

lízing; életjáradék és nyugdíjfolyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak) egészségpénztárak

(betegbiztosítás) utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakás- ingatlan és építkezési

biztosítások, műtárgy és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing,

ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan beruházás, ingatlan hasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása

 és -vétele; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, pénzügyi és banki szakmai

képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;

pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális

 tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 15 02491

 ( 220 ) 2015.09.12.

 ( 731 )  Dorogi Éva 100%, Zsira (HU)

 ( 541 ) Bambi üdítőital

 ( 511 )   32    Üdítőitalok.

 ( 210 ) M 15 02495

 ( 220 ) 2015.09.14.

 ( 731 )  Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

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

 ( 541 ) EGY ÉRINTÉS - EGY LÉPÉS ELŐRE

 ( 511 )  1    Kontroll oldatok vércukorszint-figyelő és inzulinbejuttató eszközökkel történő használatra.

 5    Diagnosztikai tesztcsíkok vércukormérő eszközökhöz.

9    Vércukorszint-figyelő eszközökkel kapcsolatosan használt szoftverek, inzulin-befecskendező pumpák és

 tapaszok.

 10    Vércukorszint-ellenőrző eszközök és mérőkészülékek, valamint ezek részei és tartozékok; kis lándzsák,

szikék és egyéb ujjbegy-szúró eszközök, melyekkel vért lehet venni vércukorszint-figyelő vagy más gyógyászati

eszközök használatához; inzulinbeadó eszközök, nevezetesen inzulin-befecskendező pumpák és tapaszok,

katéterek, injekciós tollak, fecskendők, tű bevezető- és hordozható készülékek; gyógyszerek bőrön keresztüli

bejuttatásához használt, hordozható készülékek, nevezetesen gyógyszer nélkül árusított inzulinbejuttató tapaszok;

orvosi készülékek, nevezetesen, figyelmeztetéseket és emlékeztetőket alkalmazó gyógyszerbevétel-figyelők;

gyógyszerek bőrön keresztüli bejuttatásához használt gyógyászati készülékek, nevezetesen gyógyszerek bőrön

keresztüli bejuttatásához használt hordozható készülékek, nevezetesen gyógyszer nélkül árusított inzulinbejuttató
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tapaszok; gyógyászati eszközök részei, nevezetesen gyógyszerek bőrön keresztüli bejuttatásához használt

 gyógyászati készülékekhez külön árult kanülök.

 16    Vércukor-ellenőrző eszközökkel, inzulinbejuttató eszközökkel és cukorbetegséggel kapcsolatos írások és

 kiadványok, reklámanyagok, kézikönyvek és tájékoztató brosúrák.

 41    Vércukor-ellenőrző eszközökkel, inzulinbejuttató eszközökkel és cukorbetegséggel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; vércukor-ellenőrző eszközökkel, inzulinbejuttató eszközökkel és cukorbetegséggel kapcsolatos

 tájékoztatás nyújtása.

 ( 210 ) M 15 02521

 ( 220 ) 2015.09.17.

 ( 731 )  Greenfild-Credit Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

  

( 546 )

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

 kávéházak; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 15 02522

 ( 220 ) 2015.09.17.

 ( 731 )  Safan Trade Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Puritatum

 ( 511 ) 5    Ásványi élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők emberek számára; krill-olaj

étrend-kiegészítők emberek számára; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyszerészeti készítmények;

 vitaminkészítmények.

 ( 210 ) M 15 02523

 ( 220 ) 2015.09.17.

 ( 731 )  Véha Miklós, Szeged (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02524

 ( 220 ) 2015.09.17.

 ( 731 )  Lu Peng, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és textiláruk, ágy- és asztalneműk.

  25    Ruházati termékek, cipők.

 35    Textíliák és textíláruk, ágyneműk és asztalneműk kereskedelmi ügyletei; termék bemutatók, reklámozás és

 marketing tevékenységek.

 ( 210 ) M 15 02526

 ( 220 ) 2015.09.17.

 ( 731 )  Medinnovest Zrt., Martonvásár (HU)

 ( 740 )  dr. Skorán Ottó, Szentendre

  ( 546 )

 ( 511 )   10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.

 ( 210 ) M 15 02527

 ( 220 ) 2015.09.17.

 ( 731 )  Medinnovest Zrt., Martonvásár (HU)

 ( 740 )  dr. Skorán Ottó, Szentendre

 ( 541 ) M1 devices

 ( 511 )   10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.

 ( 210 ) M 15 02528

 ( 220 ) 2015.09.18.

 ( 731 )  Gazsi Máté Gyula, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Csalik, mesterséges csalik horgászathoz, illatosított csalik, csalételek horgászathoz.

 ( 210 ) M 15 02529

 ( 220 ) 2015.09.18.

 ( 731 )  Internet Mall Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Ákos, Forgó, Damjanovic és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Adathordozók; kommunikációs hálózatok; számítógépes hálózatok; adatátviteli hálózatok; adatkeresést

engedő számítógépes szoftver; nyomonkövető szoftverek; applikációs szoftver; mobiltelefonos

szoftveralkalmazások; számítógépes e-kereskedelmi szoftver; internetről elektronikus formában letöltött heti

 kiadványok, publikációk.

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

célokból; kereskedelmi ügyletek; beszerzői szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése) mások

számára; kiskereskedelmi raktározási szolgáltatások; interneten történő keresés, rendelés; online kis- és

nagykereskedelmi forgalmazási szolgáltatások;főként nagybani áruk és általános fogyasztói áruk

értékesítése;mások javára különböző áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását), amely lehetővé teszi az

ügyfelek számára, hogy megfelelően megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat, és ezek végzése

elektronikus úton, különösen interneten keresztül; vásárlási megrendelések ügyintézése; adatbázis összeállítási,

rendezési és menedzselési szolgáltatások; másik fél reklámanyagainak terjesztése online elektronikus

kommunikációs hálózat segítségével; másik fél áruinak, szolgáltatásainak értékesítése céljából online elérhető
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adatbázis biztosítása; online elérhető megrendelőprogram biztosítása más eladó felek áruinak és szolgáltatásainak

megtalálása, elrendezése és bemutatása céljából; marketing; internetes hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; harmadik

személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; reklámterjesztési szolgáltatások az

 interneten keresztül.

 38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; számítógépes

kommunikáció és internet hozzáférés; számítógépes hálózatok és az internet révén történő információ- és

adatátvitel; üzenetek, adatok és tartalmak interneten és más számítógépes és kommunikációs hálózatokon

keresztül történő átvitele, továbbítása, terjesztése; internetalapú telekommunikációs szolgáltatások; számítógépes

programok elektronikus átvitele interneten keresztül; kommunikáció globális számítógépes hálózaton vagy

 interneten keresztül.

 ( 210 ) M 15 02543

 ( 220 ) 2015.09.21.

 ( 731 )  Oszkar.com telekocsi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) OSZKÁR

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; hirdetési hely kölcsönzése;

honlapforgalom optimalizálása; információ és tanácsadás fogyasztóknak; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereső motor optimalizálása; közvélemény

kutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; önköltség-elemzés; pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok;

 piackutatás; számítógépes nyilvántartások kezelése.

 39    Autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz; futárszolgálat [üzenetek vagy áruk továbbítására]; fuvarozás;

gépkocsival történő szállítás; helyfoglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással

kapcsolatban; információ szállítással kapcsolatban; járművek kölcsönzése; járművezetői szolgáltatás; közlekedési

információ; szállítási szolgáltatások; személyszállítás; utas kísérés; utas szállítás; utazásszervezés; ügynökség

 utazásszervezéssel kapcsolatban.

 42    Elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; honlap dizájn tanácsadás; hosting szolgáltatások web

oldalakhoz; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; kutatómotorok biztosítása az internethez;

számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása

weboldalon keresztül; számítógépprogramok installációja, számítógépprogramok kidolgozása,

számítógépprogramok korszerűsítése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása, szoftverek, mint

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

 számára.

 45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai; közös utazási lehetőség biztosítása, szervezése személyeknek

költséghatékonyság céljából online közösségi hálózat útján; telekocsi rendszer szervezése és üzemeltetése online

 közösségi hálózat útján.

 ( 210 ) M 15 02544

 ( 220 ) 2015.09.21.

 ( 731 )  Oszkar.hu telekocsi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; hirdetési hely kölcsönzése;

honlapforgalom optimalizálása; információ és tanácsadás fogyasztóknak; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereső motor optimalizálása; közvélemény

kutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; önköltség-elemzés; pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok;

 piackutatás; számítógépes nyilvántartások kezelése.

 39    Autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz; futárszolgálat [üzenetek vagy áruk továbbítására]; fuvarozás;

gépkocsival történő szállítás; helyfoglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással

kapcsolatban; információ szállítással kapcsolatban; járművek kölcsönzése; járművezetői szolgáltatás; közlekedési

információ; szállítási szolgáltatások; személyszállítás; utas kísérés; utas szállítás; utazásszervezés; ügynökség

 utazásszervezéssel kapcsolatban.

 42    Elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; honlap dizájn tanácsadás; hosting szolgáltatások web

oldalakhoz; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; kutatómotorok biztosítása az internethez;

számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása

weboldalon keresztül; számítógépprogramok installációja, számítógépprogramok kidolgozása,

számítógépprogramok korszerűsítése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása, szoftverek, mint

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

 számára.

 45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai; közös utazási lehetőség biztosítása, szervezése személyeknek

költséghatékonyság céljából online közösségi hálózat útján; telekocsi rendszer szervezése és üzemeltetése online

 közösségi hálózat útján.

 ( 210 ) M 15 02565

 ( 220 ) 2015.09.22.

 ( 731 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) Volldünger Linz

 ( 511 )  1    Műtrágyázó készítmények; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

 ( 210 ) M 15 02566

 ( 220 ) 2015.09.22.

 ( 731 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) Volldünger Granulátum

 ( 511 )  1    Műtrágyázó készítmények; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

 ( 210 ) M 15 02567

 ( 220 ) 2015.09.22.

 ( 731 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) Volldünger Granulátum Plusz

 ( 511 )  1    Műtrágyázó készítmények; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.
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 ( 210 ) M 15 02568

 ( 220 ) 2015.09.22.

 ( 731 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) Volldünger Starter

 ( 511 )  1    Műtrágyázó készítmények; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

 ( 210 ) M 15 02569

 ( 220 ) 2015.09.22.

 ( 731 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) Cuproflow

 ( 511 ) 5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek).

 ( 210 ) M 15 02603

 ( 220 ) 2015.09.25.

 ( 731 )  China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd., Tianhe, Guangzhou (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Cigaretták; dohány; elektromos cigaretták; bagó; cigarettatartók, cigarettatárcák; szivarok; dohánypótló

anyagokat tartalmazó cigaretták, nem gyógyászati használatra; öngyújtók dohányosoknak; szivarkák; szívható

 füvek; cigarettaszipókák; hamutartók; cigarettapapír; cigarettaszűrők.

 ( 210 ) M 15 02612

 ( 220 ) 2012.06.15.

 ( 731 )  Omega Pharma Innovation & Development NV, Nazareth (BE)

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

 ( 541 ) REDUGAS

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti termékek; emésztőrendszeri készítmények; a vese elváltozásainak kezelésére szolgáló

 termékek és dietetikus termékek kivételével.

 ( 210 ) M 15 02624

 ( 220 ) 2015.09.29.

 ( 731 )  Accell Hunland Kft., Tószeg (HU)

 ( 740 )  dr. Holló Dóra, Holló és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) baddog

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

 szereplő valamennyi áru).
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 ( 210 ) M 15 02654

 ( 220 ) 2015.10.01.

 ( 731 )  Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company, Seattle, Washington (US)

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

 ( 541 ) Starbucks on the go

 ( 511 )  29    Tej, ízesített tej, tejturmixok, tej alapú italok, tejturmixok kivételével; tej alapú, kávé tartalmú italok; tej

alapú gyümölcslé tartalmú italok; tej alapú gyümölcs tartalmú italok; tej alapú csokoládé tartalmú italok; tej

alapú, tea tartalmú italok; szója alapú,tej pótlására használt italok; tej alapú energiaitalok; száraz tejpor; tejtermék

alapú italkeverékek; szójatej; gyümölcs alapú uzsonnára való ételek; gyümölcs dzsemek, befőttek, zselék; hús

alapú kencék, hal alapú kencék, baromfihús alapú kencék, gyümölcs alapú kencék, mogyoró/dió alapú kencék,

zöldség alapú kencék, tejtermék alapú kencék; konzerv gyümölcs és zöldség, főként hús-, szója-, baromfihús-,

hal-, zöldség, gyümölcs, tofu és/vagy sajt alapú kész ételek; joghurt, joghurt-alapú italok; habtejszín; fogyasztásra

 kész diófélék, fűszeres diófélék, pörkölt diófélék; mogyoró/dió alapú uzsonna ételek; étkezési olajok és zsírok.

 30    Őrölt és szemes kávé; kávé alapú italok; kakaó; kakaó alapú italok; tea és gyógytea; tea és gyógytea alapú

italok; kávé alapú ital keverékek; presszókávé alapú italkeverékek; csokoládé alapú italkeverékek; tea alapú

italkeverékek; gyógytea alapú italkeverékek; fagyasztott édességek, azaz fagylalt, jeges tej, fagyasztott joghurt,

fagyasztott édességek tea, gyógytea és/vagy gyümölcs ízesítéssel; nem illóolajos ízesítők italok részére; vanília

ízesítők; csokoládé és cukorka édességek; pékáruk, vagyis muffinok, pogácsák, aprósütemények, kekszek, kalács-

és kenyérfélék; szendvicsek; kész ételek, főként tésztából készített ételek; főleg rizst tartalmazó kész ételek; főleg

gabona tartalmú kész ételek; csokoládé alapú kencék; feldolgozott gabona alapú élelmiszerek reggelihez;

zabpehely; gabona alapú uzsonna ételek; krékerek; pattogatott kukorica; cukor; méz; agavé szirup; szószok,

 vagyis italokhoz való ízesítők; saláta öntetek.

 32    Gyümölcsitalok, gyümölcslevek, és gyümölcs alapú italok; zöldség italok, zöldséglevek, és zöldség alapú

italok; alkoholmentes italok, vagyis szénsavas italok, üdítőitalok; energiaitalok, izotóniás italok; folyékony

keverékek üdítőitalok és gyümölcs alapú italok készítéséhez; porok üdítőitalok és gyümölcs alapú italok

készítéséhez; szirupok italokhoz; ízesített és ízesítetlen palackozott ivóvizek, ásványvizek, szénsavas italok; szója

alapú italok nem tej pótlására; gyümölcs sűrítmények és pürék italok készítéséhez; fokozott tápértékű italok,

 vitaminnal dúsított italok.

 43    Éttermi, kávéházi, kávézói, snack bár-, kávébár, teabár, teaház és elvitelre készítő éttermi szolgáltatások; bár

szolgáltatások; étkeztetési szolgáltatások; ételek és italok készítése; szerződéses étel és ital szolgáltatások;

 ügyfélhűség-szolgáltatások, vagyis éttermi törzsvendégek jutalmazására szolgáló ügyfélhűség-programok.

 ( 210 ) M 15 02678

 ( 220 ) 2015.10.05.

 ( 731 )  MELÓ-DIÁK Országos Diákvállalkozásszervező Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  dr. Fiák István, Fiák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 02695

 ( 220 ) 2015.10.06.
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 ( 731 )  Plank János, Balatonalmádi (HU)

 Plank Ildikó, Balatonalmádi (HU)

 ( 740 )  dr. Szenthe Zsolt, Dr. Szenthe Ügyvédi Iroda, Veszprém

  
( 546 )

 ( 511 )  24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 02803

 ( 220 ) 2015.10.14.

 ( 731 )  Kazincbarcika Város Önkormányzata, Kazincbarcika (HU)

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

 ( 541 ) Kolorcity-A színes város

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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).

 ( 210 ) M 15 02810

 ( 220 ) 2015.10.15.

 ( 731 )  AVALON PARK Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Járműmosás; járművek tisztítása; járművek karbantartása; üzemanyagtöltés.

  43    Étkezdék; éttermek; kantinok, büfék, étkezdék; panziók; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 15 02812

 ( 220 ) 2015.10.15.

 ( 731 )  D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Budai Péter, Budapest

 ( 541 ) D.A.S. Legal

 ( 511 )  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).

 ( 210 ) M 15 02823

 ( 220 ) 2015.05.06.

 ( 731 )  Retail Royalty Company, Las Vegas, Nevada (US)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Budapest

 ( 541 ) LIVE YOUR LIFE

 ( 511 ) 9    Napszemüvegek; mágnesesen kódolt és/vagy elektronikus ajándékkártyák és chipkártyák, amelyek krediteket

 tartalmaznak pénzként való használatra vagy áruk és szolgáltatások vásárlására; előrefizetett értékkártyák.

 25    Ruházati cikkek és kiegészítők, blézerek, mellények, szvetterek, szoknyák, ruhák, nadrágok, farmerek,
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rövidnadrágok, ingek, pólók, sportingek, pulóverek, overallok, blúzok, rövid kertésznadrágok, pólóingek,

rögbi-trikók, topok, nyakpántos topok, melegítő felsők, melegítőnadrágok, és gyapjúruházat; fürdőruhák;

strandruhák; hálóruházat; pizsamák; köntösök; alsóneműk, melltartók, boxeralsók, kagylós melltartós alsóruházat,

és alsóingek; utcai ruházat, különösen dzsekik, mellények, párkák, kabátok, kétsoros gombolású kabátok,

anorákok, kesztyűk, fülvédők, kapucnis felsők, sálak és egyujjas kesztyűk; övek; fejfedők, kalapok, csuklyák,

sapkák, baseball sapkák, szemellenzők, napellenzők, fejkendők, fej- és csuklópántok, fejsálak, svájci sapkák;

 lábbelik, nevezetesen szandálok és papucsok.

 36    Értékutalványok (tokenek), kuponok, voucherek, és ajándék értékkártyák kibocsátása (elektronikusan vagy

más módon); pénzként való használatra vagy áruk és szolgáltatások vásárlására krediteket tartalmazó elektronikus

ajándékkártyák kibocsátása; értékutalványok (tokenek), kuponok, voucherek és ajándékkártyák kibocsátása

(elektronikusan vagy más módon), amelyek pénzként való használatra vagy áruk és szolgáltatások vásárlására

szolgáló krediteket hordoznak vagy tartalmaznak; előrefizetett kártyák, értékutalványok (tokenek), kuponok és

 voucherek szolgáltatása (elektronikusan vagy más módon).

 ( 210 ) M 15 02858

 ( 220 ) 2015.10.16.

 ( 731 )  Hanzel Henrik István, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02866

 ( 220 ) 2015.10.20.

 ( 731 )  DAI FRUITS, S.L., Puzol (ES)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok.

 ( 210 ) M 15 02874

 ( 220 ) 2015.10.20.

 ( 731 )  MZ/X Kereskedelmi Kft., Badacsonytördemic (HU)

 ( 740 )  Dr. Wagner Alma Laura, Sopron
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommnunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; árusító standok

bérbeadás; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy

 reklámcélú vásárok szervezése, marketing.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; fogadások tervezése

[szórakoztatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális

 vagy nevelési célú kiállítások szervezése; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szórakoztatás.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02883

 ( 220 ) 1996.04.01.

 ( 731 )  The Sunrider Corporation, Torrance, California (US)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VITALITE

 ( 511 )   32    Zöldséglevek (italok).

 ( 210 ) M 15 02906

 ( 220 ) 2015.10.22.

 ( 731 )  PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  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.

 ( 210 ) M 15 02907

 ( 220 ) 2015.10.22.

 ( 731 )  PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  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
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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.

 ( 210 ) M 15 02908

 ( 220 ) 2015.10.22.

 ( 731 )  PHILIP MORRIS BRANDS S?RL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  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.

 ( 210 ) M 15 02937

 ( 220 ) 2015.10.29.

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

 ( 541 ) EFGRATIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 02941

 ( 220 ) 2015.10.29.

 ( 731 )  PARMALAT S.p.A., Collecchio, Parma (IT)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

 ( 210 ) M 15 02994

 ( 220 ) 2015.11.04.

 ( 731 )  Kónya Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Főleg politikai tevékenységet folytató civil szervezet.

  45    Társadalmi jellegű szolgáltatások; pártpolitikai tevékenység.

 ( 210 ) M 15 02995

 ( 220 ) 2015.11.04.

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M53



 ( 731 )  Stratis Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Czuppon Dóra, Budapest

 ( 541 ) Stratis

 ( 511 )  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).

 ( 210 ) M 15 02996

 ( 220 ) 2015.11.04.

 ( 731 )  Stratis Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Czuppon Dóra, Budapest

 ( 541 ) Ozone@Risk

 ( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03071

 ( 220 ) 2015.11.11.

 ( 731 )  Holhós és Társa Kaputechnika Kft., Rétság (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása;

megvásárolni szánt termékek és áruk kiválasztásával kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a fogyasztók

számára; piacelemzési szolgáltatások áruk elérhetőségével kapcsolatban; piacelemzési szolgáltatások áruk

értékesítésével kapcsolatban; online reklámozás; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és

vásárlói részére; promóciós szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; termékek és

szolgáltatások beszerzése más vállalatok számára; vásárlási megrendelések ügyintézése; fém garázskapukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; nem fém garázskapukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; elektromos ajtónyítókkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; elektronikus ajtónyítókkal

 kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 03083

 ( 220 ) 2015.11.12.
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 ( 731 )  Szabó Gál András, Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) budapestbamako.org

 ( 511 )   36    Jótékonysági célú gyűjtés, gyűjtés szervezése.

  39    Utazásszervezés.

  41    Sportversenyek rendezése.

 ( 210 ) M 15 03128

 ( 220 ) 2015.11.18.

 ( 731 )  Ye Xufeng, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

 ( 541 ) G&L

 ( 511 ) 9    Akkumulátorok; antennák; töltők; rádiótelefon (mobiltelefon) alkatrészek és kiegészítők; számítástechnikai

eszközök; alkatrészek és kiegészítők számítástechnikai eszközökhöz; mobil számítástechnikai eszközök;

 alkatrészek és kiegészítők mobil számítástechnikai eszközökhöz; fejhallgatók.

  14    Órák és más időmérő eszközök.

 ( 210 ) M 15 03512

 ( 220 ) 2015.11.25.

 ( 731 )  HANG-ADÁS Rádiós Médiaszolgáltatást Támogató és Reklám Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Koruhely Péter, Koruhely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Karc FM

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámidő bérlete távközlési

médiumban; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; reklámozás; reklámszövegek

 publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek.

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

 rádióadás.

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); hangstúdiók szolgáltatásai; rádió- és televízióprogramok

készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók

 szolgáltatásai); zene összeállítása.

A rovat 179 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  217.497

 ( 151 )  2016.01.14.

 ( 210 )  M 15 03081

 ( 220 )  2015.11.12.

 ( 732 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall Aktiengesellschaft, Schwäbisch Hall (DE)

 ( 740 )  dr. Varga Norbert, bnt Tom Burmeister Varga Ratatics Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FUNDAMENTA

 ( 511 )   36    Bankügyletek.

 ( 111 )  217.498

 ( 151 )  2016.01.14.

 ( 210 )  M 15 03082

 ( 220 )  2015.11.12.

 ( 732 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall Aktiengesellschaft, Schwäbisch Hall (DE)

 ( 740 )  dr. Varga Norbert, bnt Tom Burmeister Varga Ratatics Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FUNDAMENTA - AZ ALAP, AMELYRE ÉPÍTHET

 ( 511 )   36    Bankügyletek.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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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.

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M72



 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. 
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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 14 00453

 ( 220 ) 2014.02.13.

 ( 731 )  Juvapharma Kft., Káva (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Bőrkonzerváló szerek [kenőcsök]; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai cikkek; kozmetikai bőrápoló

 szerek; kozmetikai krémek; kozmetikai szerek.

 5    Kenőcsök gyógyszerészeti használatra; babaápoló krémek; babápoló kenőcsök.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 186.273

 ( 210 ) M 05 01245

 ( 180 ) 2015.04.05.

 ( 111 ) 187.371

 ( 210 ) M 05 01365

 ( 180 ) 2015.04.13.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  116.700

 ( 732 )  Meditop Gyógyszeripari Kft., Pilisborosjenő (HU)

 ( 111 )  117.859

 ( 732 )  Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG, Ennepetal-Milspe (DE)

 ( 111 )  118.126

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)

 ( 111 )  118.127

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)

 ( 111 )  118.381

 ( 732 )  THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), ATLANTA, Georgia (US)

 ( 111 )  145.820

 ( 732 )  RESIN Műgyantafeldolgozó és Felületvédelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  146.009

 ( 732 )  Joh. A. Benckiser GmbH, Ludwigshafen (DE)

 ( 111 )  146.200

 ( 732 )  Blikk Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  147.805

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  150.306

 ( 732 )  Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., Tokió (JP)

 ( 111 )  150.370

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  152.078

 ( 732 )  Bausch & Lomb Incorporated (New York államban bejegyzett cég), Rochester, New York (US)

 ( 111 )  182.660

 ( 732 )  Speed-ex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.090

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  185.091

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  185.093

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  185.318
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 ( 732 )  Lapcom Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 111 )  185.345

 ( 732 )  Lapcom Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 111 )  185.351

 ( 732 )  Lapcom Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 111 )  185.574

 ( 732 )  Mondelez Hungária IP Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  186.127

 ( 732 )  Lapcom Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 111 )  186.950

 ( 732 )  Kocsis Imre, Budapest (HU)

 ( 111 )  187.235

 ( 732 )  Electool Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  187.247

 ( 732 )  Pinczési István, Dunaújváros (HU)

 ( 111 )  187.350

 ( 732 )  VIANNI Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  187.472

 ( 732 )  "Magyar Termék" Tájékoztatási, Minőség-ellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (HU)

 ( 111 )  187.524

 ( 732 )  Solti András, Budapest (HU)

 ( 111 )  187.686

 ( 732 )  MIRELITE IP Korlátolt Felelősségű Társaság, Albertirsa (HU)

 ( 111 )  187.933

 ( 732 )  Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kaposvár (HU)

 ( 111 )  188.296

 ( 732 )  Magyar Könyklub Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  188.390

 ( 732 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  188.974

 ( 732 )  Szabó Lajos, Pásztó (HU)

 ( 111 )  189.077

 ( 732 )  Szabó Zsolt, Budapest (HU)

 ( 111 )  189.331

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

Nemzeti védjegyoltalom megújítása

M78



 ( 732 )  Diageo Chateau & Estate Wines Company, Napa, California (US)

 ( 111 )  189.933

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)

 ( 111 )  190.995

 ( 732 )  Diageo North America, Inc., Norwalk, Connecticut (US)

 ( 111 )  192.753

 ( 732 )  Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd. (Kina törvényei szerint működő vállalat), Zhengzhou (CN)

 ( 111 )  193.707

 ( 732 )  Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd. (Kina törvényei szerint működő vállalat), Zhengzhou (CN)

A rovat 38 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  133.486

 ( 732 )  Varley Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  159.802

 ( 732 )  Varley Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  185.318

 ( 732 )  Lapcom Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 111 )  185.345

 ( 732 )  Lapcom Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 111 )  185.351

 ( 732 )  Lapcom Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 111 )  186.127

 ( 732 )  Lapcom Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 111 )  187.247

 ( 732 )  Pinczési István, Dunaújváros (HU)

 ( 111 )  187.686

 ( 732 )  MIRELITE IP Korlátolt Felelősségű Társaság, Albertirsa (HU)

 ( 111 )  201.453

 ( 732 )  MIRELITE IP Korlátolt Felelősségű Társaság, Albertirsa (HU)

A rovat 9 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  135.518

 ( 732 )  Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)

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

 ( 111 )  142.029

 ( 732 )  Next Group Plc, Leicester Leicestershire (GB)

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

 ( 111 )  146.200

 ( 732 )  Blikk Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  150.306

 ( 732 )  Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., Tokió (JP)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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 ( 111 )  194.616

 ( 732 )  ÉTMV Építési Termék Minőségvédelmi és Vállalkozásfejlesztési Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft, Budapest

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  135.518

 ( 732 )  Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)

 ( 111 )  142.029

 ( 732 )  Next Group Plc, Leicester Leicestershire (GB)

 ( 111 )  147.973

 ( 732 )  VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)

 ( 111 )  150.306

 ( 732 )  Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., Tokió (JP)

 ( 111 )  194.616

 ( 732 )  ÉTMV Építési Termék Minőségvédelmi és Vállalkozásfejlesztési Nonprofit Kft., Budapest (HU)

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  146.200

 ( 732 )  Blikk Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  188.296

 ( 732 )  Magyar Könyklub Zrt., Budapest (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Képviselet változás

 ( 210 )  M 14 01268

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

 ( 740 )  dr. Együd János ügyvéd, Budapest

 ( 210 )  M 14 01269

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

 ( 740 )  dr. Együd János ügyvéd, Budapest

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  661.248

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  744.108

 ( 541 )  DEGELER

 ( 511 )  18, 25

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  826.445

 ( 541 )  DYNAMAX

 ( 511 )  1, 3-4, 35

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  962.648

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.109.137

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 16, 30, 32

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.123.153

 ( 541 )  UYAN NOMO

 ( 511 )  5, 30

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.196.253
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 ( 541 )  TRIMEGAVITALS

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.205.839

  

( 546 )

 ( 511 )  16

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.206.777

 ( 541 )  KING BABY

 ( 511 )  14

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.209.062

 ( 541 )  TETRARDIOL

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.209.550

 ( 541 )  ENIGMA NATURE

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.230.275

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  1.245.877
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( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  1.245.991

  

( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  1.245.992

  

( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  1.246.579

 ( 541 )  AMAXA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.260.834

  

( 546 )

 ( 511 )  27-28, 31, 42

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.266.193
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  ( 546 )

 ( 511 )  35, 37, 39, 42

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  1.266.311

  
( 546 )

 ( 511 )  1, 7, 9, 17, 35, 39

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  1.266.327

 ( 541 )  ColorWin

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  1.266.347

 ( 541 )  FAVE DI FUCA

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  1.266.353

 ( 541 )  Workout

 ( 511 )  3, 5, 35

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  1.266.400

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 37, 40, 42

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  1.266.403

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 29-30

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  1.266.437

 ( 541 )  AVIGILON

 ( 511 )  6, 9, 35-38, 41-42, 45

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

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

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

W4



 ( 111 )  1.266.492

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 4

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  1.266.542

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  1.266.598

 ( 541 )  OnePager

 ( 511 )  35, 41

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  1.266.649

 ( 541 )  TRIBUTE PORTFOLIO

 ( 511 )  35

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  1.266.728

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  1.266.733

 ( 541 )  JARDI

 ( 511 )  29, 31, 33, 35, 39

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  1.266.825

 ( 541 )  DUALCYS

 ( 511 )  3-4

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

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

W5



 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  1.266.866

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  1.266.869

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 35, 38, 41-42

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  1.266.883

 ( 541 )  CALCIRELLA

 ( 511 )  5, 31

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  1.266.884

 ( 541 )  Alete

 ( 511 )  3, 5, 29-30, 32

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  1.266.989

  
( 546 )

 ( 511 )  20, 24, 35

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  1.267.060

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 10, 35, 44

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  1.267.083

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

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

W6



  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  1.267.095

 ( 541 )  WILD RAM

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  1.267.096

 ( 541 )  GOLD RAM

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  1.267.138

 ( 541 )  BOVACHLOR GEN II

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2015.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2015

 ( 111 )  1.267.185

  
( 546 )

 ( 511 )  7, 11, 17, 21

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.267.220

 ( 541 )  SPRINGFIELD LIKE

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.267.264

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 9-10

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.267.351

 ( 541 )  ALLORO

 ( 511 )  35, 43
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 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.267.358

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 4

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.267.365

 ( 541 )  GALENICA

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.267.372

 ( 541 )  RAPPORT

 ( 511 )  9, 38, 42

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.267.380

  

( 546 )

 ( 511 )  20, 35

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.267.405

 ( 541 )  FLUSANTEL

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.267.415

 ( 541 )  SANTIOLA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015
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 ( 111 )  1.267.416

 ( 541 )  CLANTESSA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.267.526

  

( 546 )

 ( 511 )  35

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.267.540

  
( 546 )

 ( 511 )  5, 35

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.267.565

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 17, 19, 35, 37

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.267.567

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 11

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.267.618

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 25, 35-36, 41-42
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 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.267.619

  

( 546 )

 ( 511 )  20

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.267.653

 ( 541 )  Alix Avien La Vie

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.267.671

 ( 541 )  RECATOP

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.267.703

  
( 546 )

 ( 511 )  18, 25, 35

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

 ( 111 )  1.267.788

 ( 541 )  SleekEZ

 ( 511 )  21

 ( 580 )  2015.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2015

A rovat 63 darab közlést tartalmaz. 
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