
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 14 03759

 ( 220 ) 2014.12.12.

 ( 731 )  Social Intelligent Xpert Rental Ltd., Horsham (GB)

  
( 546 )

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); bérbeadási, kölcsönzési adatokat tartalmazó online

kereskedelmi címtárak szolgáltatása; információszolgáltatás, nevezetesen üzleti szervezetekhez, szolgáltatókhoz

és más erőforrásokhoz kapcsolódó gyűjtemények, sorrendek, minősítések, szemlék, javaslatok és ajánlások

szolgáltatása számítógépes világhálózat segítségével; hirdetési és reklámozási szolgáltatások és az ezekhez

kapcsolódó konzultáció; reklámanyagok terjesztése mások számára kommunikációs világhálózaton keresztül;

online reklámszolgáltatások mások részére, nevezetesen hirdetési hely biztosítása internetes weblapon; kereshető

online hirdetési útmutató biztosítása online kereskedők árunak és szolgáltatásainak felvonultatásával; kereshető

online értékelési adatbázis biztosítása a vevők és eladók számára; reklámozási és hirdetési szolgáltatások;

vásárlóihűség-szolgáltatások és vásárlóiklub-szolgáltatások kereskedelmi, reklámozási és hirdetési célokra;

mások termékei ajánlatai, és szolgáltatásai bemutatása; mások áruinak és szolgáltatásainak értékesítését támogató

online kereskedési szolgáltatások számítógépes hálózatokon keresztül valamint az eladók áruira és

szolgáltatásaira vonatkozó, az eladók áruinak és szolgáltatásainak értékére és árára, az eladók és vásárlók

teljesítményére, kézbesítésére és az ezekhez kapcsolódó átfogó kereskedési tapasztalatra vonatkozó értékelő

visszajelzés és minősítés szolgáltatása; reklámozási és hirdetési szolgáltatások; olyan on-line kereskedelmi

szolgáltatások nyújtása, ahol az eladó meghirdeti az árverésre szánt tételeit és a licitálás elektronikusan történik,

és kiértékelő visszacsatolás és minősítés szolgáltatása az eladók áruiról és szolgáltatásairól, az eladók árui és

szolgáltatásai értékéről és áráról, a vevők és eladók teljesítményéről, a teljesítésekről és az ezekkel kapcsolatos

általános kereskedelmi gyakorlatról; reklámozási és információterjesztési szolgáltatások, nevezetesen

apróhirdetési felület biztosítása globális számítógépes hálózaton keresztül; termékekre és szolgáltatásokra

vonatkozó fogyasztói információnyújtás az interneten keresztül; on-line üzleti információs címtár rendelkezésre

bocsátása az interneten; számítógépesített adatbázis management; kategorizált listákat és apróhirdetéseket

tartalmazó online adatbázisok és online kereshető adatbázisok biztosítása; kategorizált listák a felhasználói és

üzleti áruk széles választékának bérléséhez; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák;

szállásokhoz, apartmanokhoz, lakásokhoz, lakóházakhoz, ingatlanokhoz és kereskedelmi ingatlanokhoz

kapcsolódó bérleti és lízinghirdetéseket tartalmazó online számítógépes adatbázis és online kereshető adatbázis

szolgáltatása; ingóságokhoz és ingatlanokhoz kapcsolódó bérleti és lízinghirdetéseket tartalmazó online

számítógépes adatbázis és online kereshető adatbázis szolgáltatása; reklámozási és információterjesztési

szolgáltatások, nevezetesen apróhirdetési felület biztosítása globális számítógépes hálózaton keresztül; mások

termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása internet útján; online számítógépes adatbázisok és online kereshető

adatbázisok összeállítása és kezelése; szállásokhoz, apartmanokhoz, lakásokhoz, lakóházakhoz, ingatlanokhoz és

kereskedelmi ingatlanokhoz kapcsolódó információkat, apróhirdetéseket és hirdetéseket tartalmazó online

számítógépes adatbázis, és online kereshető adatbázis szolgáltatása; ingatlanok hirdetőire és bérlőire vonatkozó

szemlék és visszajelzések szolgáltatása virtuális közösségektől vagy közösségi hálózatépítő helyekről; járművek

és fuvarok járműtulajdonosok és szállítást kereső egyének közötti megosztásához kapcsolódó hirdetési, szervezési

és foglalási szolgáltatások számítógépes világhálózaton keresztül; járművek hirdetőire és bérlőire vonatkozó

szemlék és visszajelzések szolgáltatása virtuális közösségektől vagy közösségi hálózatépítő helyekről; közösségi

bérlés, bérlés közvetítés magánszemély- magánszemély, magánszemély-cég,cég- magánszemély, cég-cég között

ingó és ingatlan termékek, illetve egyéb azokhoz kapcsolódó és nem kapcsolódó szolgáltatások tekintetében

globális számítógépes hálózaton keresztül; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása internet útján; a
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közösségi bérléshez, közösségi kölcsönzéshez, bérlés közvetítéshez további termékek és szolgáltatások ajánlása,

 közvetítése globális számítógépes hálózaton és egyéb kommunikációs csatornákon keresztül.

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); ideiglenes szálláshelyek listáját és bérlését tartalmazó online interaktív

weboldal szolgáltatása; ingatlanok meghirdetése; lakossági szállásokhoz, apartmanokhoz, otthonok szobáihoz,

albérletekhez, üdülőházakhoz, nyaralókhoz és villákhoz, valamint kereskedelmi ingatlanok irodai területeihez

kapcsolódó bérleti és lízingszolgáltatások számítógépes világhálózaton; elektronikus kereskedelmi fizetési

szolgáltatások, nevezetesen fizetések feldolgozása áruk és szolgáltatások megvásárlásához elektronikus

kommunikációs hálózat útján; vásárlásvédelmi szolgáltatások mások áruinak és szolgáltatásainak számítógépes

világhálózaton keresztüli online kereskedésének területén; biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek;

 ingatlanügyletek.

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); jármű bérbeadás közvetítés; online utazás- és kirándulásajánlatok és -foglalási

szolgáltatások; utazási információk szolgáltatása számítógépes világhálózaton keresztül, nevezetesen keresési

szolgáltatások utazási hirdetésekhez, utazási információkhoz és kapcsolódó utazási témákhoz valamint utazási

helyfoglalásokhoz és jegyvásárláshoz kapcsolódóan;utazási információk szolgáltatása számítógépes

világhálózaton keresztül, nevezetesen helyi látványosságokra vonatkozó szemlék és ajánlások biztosítása

(városnézési szolgáltatások);járműveknek parkolási lehetőséget kereső tulajdonosaik általi, a hirdető lakhelye

vagy céghelye előtti ideiglenes parkolásához kapcsolódó hirdetési, szervezési és foglalási szolgáltatások

számítógépes világhálózaton keresztül; autómegosztásra és ideiglenes parkolási szolgáltatásokra vonatkozó

információs hirdetéseket és előjegyzéseket tartalmazó weboldal szolgáltatása; szállítás/szállítmányozás;

csomagolás és tárolás (áru-); utazási megszervezés; utazási ügynökségi szolgáltatások, nevezetesen bejegyzés és

helybiztosítás szállításhoz; járművek meghirdetése; személygépkocsikhoz, teherautókhoz, személyszállító

járművekhez, mezőgazdasági és építőipari járművekhez, légi járművekhez és egyéb járművekhez kapcsolódó

 bérleti és lízingszolgáltatások számítógépes világhálózaton.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyon tárgyak védelmére; mások által egyéni

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); közösségi bérlés, közösségi bérlés közvetítés.

 ( 210 ) M 15 00455

 ( 220 ) 2015.02.17.

 ( 731 )  Bánfi Katarina, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Multitoxic

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

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

 szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01586

 ( 220 ) 2015.06.11.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Lilla Magda, Budapest

 ( 541 ) Vegye észre, akció van!

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

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

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

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
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 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

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

 ( 210 ) M 15 01699

 ( 220 ) 2015.06.24.

 ( 731 )  Classic Talents Hungary Kft., Budapest (HU)

  

( 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, oktatási és szórakoztatási

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 15 01766

 ( 220 ) 2015.06.30.

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

 ( 740 )  dr. Bálint Andrea, Budapest

 ( 541 ) A sütimester

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

 ( 210 ) M 15 02046

 ( 220 ) 2015.07.28.

 ( 731 )  BIOHA Laboratories Technology Limited, Wanchai (HK)

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Piperetejek, arctisztítótejek, tisztítószerek, bergamottolaj, kozmetikai szerek, talkumpor pipere használatra,

 fogkrémek, illatos(ított) fa, kozmetikai szerek állatok számára.

5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra, bébi tejporok, bébiételek, diétás ételek gyógyászati használatra,

gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek, gyógyászati használathoz adaptált diétás anyagok,

vértisztító szerek, eldobható nadrágpelenkák papírból vagy cellulózból, kötszerek sebkötözésre, pelenkák

 babáknak.

 10    Jégtömlők gyógyászati használatra, műállkapcsok, műbőr sebészeti használatra,műmell, mesterséges

anyagokból készült sebészeti implantátumok, hasfűzők,ortopédiai cikkek, fűzők gyógyászati használatra, katgut,

 sebészeti varratanyagok.

 ( 210 ) M 15 02080

 ( 220 ) 2015.07.31.

 ( 731 )  Béres István, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Andrási Gergely, Andrási és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 554 )

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 210 ) M 15 02085

 ( 220 ) 2015.07.30.

 ( 731 )  Rybka Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sümegi Dávid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás);

mosás, gyurmázás, finom polírozás, durva polírozás, fényezés védelem különböző anyagokkal, kavicsfelverődés

javítás, fényezésmentes horpadásjavítás, fényezés, felpolírozás, kabriolet esetén tetőimpregnálás, vizes

kárpitgéppel takarítás, gőzgépes fertőtlenítés, tisztítás, bőrtisztítás és ápolás és védelem, kárpit impregnálás,

védelem, ülés festés, újrakárpitozás, extra hangszigetelés beszerelése, külső belső, gumik ápolása, ablaküveg

 takarítás.

 ( 210 ) M 15 02087

 ( 220 ) 2015.07.31.

 ( 731 )  TTEFF INTERNATIONAL INC., Belize City (BZ)

 ( 740 )  dr. Tim Gábor, Budapest

 ( 541 ) CALCOFERRIT

 ( 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).
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 ( 210 ) M 15 02088

 ( 220 ) 2015.07.31.

 ( 731 )  TTEFF INTERNATIONAL INC., Belize City (BZ)

 ( 740 )  dr. Tim Gábor, Budapest

 ( 541 ) BIOLUT

 ( 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).

 ( 210 ) M 15 02089

 ( 220 ) 2015.07.31.

 ( 731 )  TTEFF INTERNATIONAL INC., Belize City (BZ)

 ( 740 )  dr. Tim Gábor, Budapest

 ( 541 ) OXOL

 ( 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).

 ( 210 ) M 15 02090

 ( 220 ) 2015.07.31.

 ( 731 )  TTEFF INTERNATIONAL INC., Belize City (BZ)

 ( 740 )  dr. Tim Gábor, Budapest

 ( 541 ) CHLIRON

 ( 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).

 ( 210 ) M 15 02101

 ( 220 ) 2015.08.03.

 ( 731 )  Simon Péterné, Budapest (HU)

 ( 541 ) POCKETFRESH

 ( 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).

 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).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 15 02175

 ( 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

  

( 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).

 ( 210 ) M 15 02209

 ( 220 ) 2015.08.12.

 ( 731 )  Magyar Mobilgát Kft., Solymár (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  6    Építőelemek, gátvédmű elemek, mobil gátak, moduláris építőelemek fémből.

  19    Építőelemek, gát védmű elemek, mobil gátak, moduláris építőelemek műanyagból.

  37    Védművek, gátak építése, kivitelezése.

 ( 210 ) M 15 02211

 ( 220 ) 2015.08.12.

 ( 731 )  Sanodor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 15 02362

 ( 220 ) 2015.09.01.

 ( 731 )  Dézsi Gabriella Magdolna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Napszemüvegek.

  14    Nyakláncok, karkötők.

  18    Kézitáskák, pénztárcák.

 ( 210 ) M 15 02363

 ( 220 ) 2015.09.01.

 ( 731 )  Dézsi Gabriella Magdolna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Napszemüvegek.

  14    Nyakláncok, karkötők.

  18    Kézitáskák, pénztárcák.

 ( 210 ) M 15 02452

 ( 220 ) 2015.09.09.

 ( 731 )  Gróf Széchenyi Család Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 ) SZÉCHENYI

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, gyümölcslevek, szörpök,nem alkoholos koktélok; energiaitalok;

 vitamin tartalmú italok; zöldséglevek.

 33    Alkoholtartalmú italok, borok, koktélok, égetett szeszesitalok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likőrök,

 pálinkák.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklám- és marketingtevékenység; Széchenyi család szellemi, pénzügyi,

gazdasági iratanyagok, épület és műszaki terveinek, kulturális értékeivel kapcsolatos dokumentumok, könyvek,

újságcikkek, fotók, térképek, festmények, rajzok értékesítése; kiadványokon, prospektusokon, hirdetéseken,

beleértve az interneten történő megjelenéseket is a Széchenyi szó és a történelmi Széchenyi család tagjának és

azok utódai nevének és fotóinak, illetve stilizált ábráinak feltüntetésével kapcsolatos reklám és marketing

 tevékenység.

 41    Nevelés, oktatás; szakmai képzések; kulturális tevékenységek; könyvkiadások; könyvtári kölcsönzések;

 dokumentumfilm készítések.

 45    Egyesületek, szövetségek és alapítványok létrehozása és működtetése; személyes és társadalmi jellegű

 szolgáltatások, valamint az ezzel összefüggő erkölcsi elismerések.

 ( 210 ) M 15 02475

 ( 220 ) 2015.09.11.

 ( 731 )  EBK-Drinks Kft., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Tóth Ferenc, Budapest
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( 546 )

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

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

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

 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).

 ( 210 ) M 15 02490

 ( 220 ) 2015.09.11.

 ( 731 )  Bold Agro Kft., Derecske (HU)

 ( 541 ) Természetes egészség a kertből

 ( 511 )  31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

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

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

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

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

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

 áru).

 ( 210 ) M 15 02504

 ( 220 ) 2015.09.15.

 ( 731 )  dr. Vásárhelyi Péter, Vác (HU)

 ( 541 ) VÁSÁRHELYI

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés.

  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások.

  44    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 02553

 ( 220 ) 2015.09.21.

 ( 731 )  Secret Control GPS Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Savanyó Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 ) Útdíj Asszisztens

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); kereskedelmi tranzakciók technikai támogatása.

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

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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 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 02575

 ( 220 ) 2015.09.22.

 ( 731 )  Kathi Klára, Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  dr. Dobrossy István, Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) Mecca of Bodybuilding

 ( 511 )  41    Sportlétesítmények üzemeltetése; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportversenyek

rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; személyi edzői szolgáltatások; szemináriumok

 szervezése; fitnesz órák vezetése.

 ( 210 ) M 15 02578

 ( 220 ) 2015.09.23.

 ( 731 )  Illés Béla, Budapest (HU)

 Bandi Károly, Szigetcsép (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 áru).

 ( 210 ) M 15 02579

 ( 220 ) 2015.09.23.

 ( 731 )  Sólyom Gábor, Abony (HU)

 ( 740 )  dr. Sümegi Dávid, Budapest

 ( 541 ) TeamFit - Formába hozom magam!

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, fitnesztanfolyamok vezetése,

konferenciák szervezése és lebonyolítása, egészségvédő klubok szolgáltatásai, sport edzőtábori szolgáltatások,

 sportlétesítmények üzemeltetése, személyes edzői szolgáltatások, testsúlykontroll, életmód tanácsadás.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; étkezdék, éttermek, gyorséttermek.

 ( 210 ) M 15 02581

 ( 220 ) 2015.09.23.

 ( 731 )  Secret Control GPS Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Savanyó Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 ) PartnerPay

 ( 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).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 02586

 ( 220 ) 2015.09.24.

 ( 731 )  D&B 2001 Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02587

 ( 220 ) 2015.09.22.

 ( 731 )  Perényi Zoltán Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fülöp Péter, Dr. Fülöp Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02589

 ( 220 ) 2015.09.24.

 ( 731 )  Krassovics Miklós, Budapest (HU)

 ( 541 ) mysightin

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

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

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

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

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

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
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számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 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 02591

 ( 220 ) 2015.09.24.

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

 ( 541 ) TÉNYEK.HU - KÉPBE HOZZUK!

 ( 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 02592

 ( 220 ) 2015.09.24.

 ( 731 )  GRAPE-VINE Bortermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunmajsa (HU)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 502.

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok,

alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, aloe vera italok, alkoholmentes, ásványvizek, ásványvizek

(italok), eszenciák italok előállításához, gyümölcslevek, gyümölcsnektárak (alkoholmentes), készítmények italok

előállításához, limonádék, mustok, pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, smoothie-k

(gyümölcs-, vagy zöldségitalok), szénsavas italok, szódavíz, szódavizek, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök

limonádékhoz, termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizek előállításához, vizek,

 zöldséglevek.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02598

 ( 220 ) 2015.09.24.

 ( 731 )  Epervári Zoltán, Hollóháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Hollóházán dekorált kerémia és porcelán forgalmazása, kereskedelme.

  37    Porcelán és kerámiatárgyak dekorálása Hollóházán.
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 ( 210 ) M 15 02600

 ( 220 ) 2015.09.24.

 ( 731 )  AKAT Akai-Atd Developing Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Németh Edina, Budapest

 ( 541 ) ILIKE

 ( 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).

 ( 210 ) M 15 02604

 ( 220 ) 2015.09.25.

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

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

 ( 541 ) Új pénzügyi kultúrát teremtünk!

 ( 511 )  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 02620

 ( 220 ) 2015.09.25.

 ( 731 )  Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

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

  
( 556 )

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

(tartósított, szárított vagy főtt), hús, baromfi, vadhús, hal és tengeri ételek, mindezen termékek kivonat

formájában is, levesek, zselék, tészták, konzervek, készételek, fagyasztott vagy szárított lekvárok tojások tej,

tejszín, vaj, sajt és más tejalapú ételkészítmények tejpótlók tej alapú italok tej alapú és tejszín alapú desszertek

joghurtok szójatej(tejpótló), szója alapú készítmények, étkezési olajok és zsírok, fehérje készítmények, emberi

fogyasztásra készülő ételekhez krémporok, kolbászok, hentesáruk, amerikai mogyoróvaj, levesek, leves

 koncentrátumok, húsleves, erőleves, leveskockák, levesek.

 ( 210 ) M 15 02622

 ( 220 ) 2015.09.28.
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 ( 731 )  PREM-X Kft., Sóskút (HU)

 ( 740 )  Révai Ákos, Budapest

  

( 546 )

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

 ( 210 ) M 15 02623

 ( 220 ) 2015.09.28.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) UNIQXILLE

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra, nevezetesen kombinált orális fogamzásgátló.

 ( 210 ) M 15 02646

 ( 220 ) 2015.09.30.

 ( 731 )  Bootmaker Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Csizmadia Ferenc, Telki

 ( 541 ) wherecom

 ( 511 ) 9    Digitális mobiltelefonok; mobiltelefonok; óraszíjak okostelefonokkal való adatkommunikációhoz;

 okostelefonok; okostelefonok karóra formájában.

 14    Elektronikus játék funkcióval rendelkező órák; elektronikus órák, karórák; okostelefonokkal adatokat közlő

 órák.

 ( 210 ) M 15 02650

 ( 220 ) 2015.10.01.

 ( 731 )  Pados Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fecser Péter, Fecser és Póka Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Ajándékdoboz-Közösségi Adományozó Pont

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02651

 ( 220 ) 2015.10.01.

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

 ( 740 )  Szakács Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  37    Javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 02652
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 ( 220 ) 2015.10.01.

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

 ( 740 )  Szakács Gábor, Budapest

 ( 541 ) Otthonangyal

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  37    Javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 02655

 ( 220 ) 2015.10.01.

 ( 731 )  T-Systems Magyarország Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Török Éva jogtanácsos, Magyar Telekom Nyrt., Budapest

 ( 541 ) THESIS ERP

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 02698

 ( 220 ) 2015.10.06.

 ( 731 )  dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

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

 ( 541 ) réell'e

 ( 511 ) 3    Ragasztószerek műhajak rögzítéséhez; ragasztók müszempillákhoz, hajhoz és körmökhöz; szakáll színezők;

fehérítökészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai használatra;

tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; színezékek pipere használatra; színélénkítő vegyszerek háztartási

használatra; színeltávolító készítmények; hajszín, hajfesték eltávolítók; színező hajöblítők, kondicionálók;

festékeltávolító készítmények a hajra; kozmetikai festékek; hajkozmetikai termékek; kozmetikai hajápoló szerek;

bőrápoló kozmetikumok; kozmetikai szerek; sminktermékek; fogkrémek; hajfestékek, hajszínezők;

esszenciaolajok; szemöldökfestékek ceruzák és porok formájában; hajkrémek; hajszőkítő készítmények;

hajápoló- és tisztító készítmények; hajápoló készítmények; hajfestékek; hajszínezők; hajszínező és színeltávolító

készítmények; hajbalzsamok; hajgöndörítő készítmények; hajfestékek és -szőkítő termékek; hajfixálók

(hajformázó készítmények); hajzselék és haj spray-k; hajvilágosítók, hajszőkítők; hajvizek, hajszeszek;

hajhidratálók; szőrtelenítő krémek; samponok; hajsamponok és kondicionálók; hajspray; hajegyenesítő

készítmények; hajformázó zselék; hajkezelő készítmények; henna [kozmetikai festék]; smink; gyógyászati

anyagokat nem tartalmazó hajápoló készítmények; gyógyászati anyagokat nem tartalmazó bőr-, haj- és fejbőr

ápoló készítmények; parfümök; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajszeszek; hajtisztításra, színezésre,

festésre, szőkítésre és tartóshullám készítésére szolgáló készítmények; hajformázó szerek; hajtisztításra, ápolásra

 és gondozásra; szappan.

8    Kézzel működtetett kéziszerszámok és eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák;

elektromos és nem elektromos hajvágók otthoni használatra; elektromos hajsütővasak; elektromos

hajegyenesítők; elektromos hajformázó vasak; elektromos hajvágók; elektromos hajegyenesítő vasak; elektrolízis

berendezések szőrtelenítéshez; hajvágó ollók; szőrtelenítő csipeszek; fodrászollók; szakállnyírók;

manikűrkészletek, elektromos; elektromos és nem elektromos szőrtelenítő eszközök; villanyborotva tartók;

reszelők; körömlakkozó eszközök (elektromos és nem elektromos); hajformázó eszközök (kézzel működtetett,

nem elektromos); kézi hajsütővasak, nem elektromos; kézi hajegyenesítők; manikűrkészletek; körömreszelők;
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körömreszelők, elektromos; körömágybőr csipesz; körömvágó ollók (elektromos vagy nem elektromos);

körömcsipesz; szögkiemelők; füllyukasztó eszköz; pedikűr készletek; finom csipeszek; elektromos és nem

 elektromos szőrtelenítő eszközök; borotvafenő szíjak; borotválkozó eszközök.

 11    Világító, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító, szellőztető készülékek; elektromos cumisüveg melegítők;

forróvizes palackok; éjszakai fények (lámpák); párologtató készülékek, evaporátorok; permetezők; hajszárító

búrák; ágymelegítők; barnító berendezések [szoláriumok]; gőzfejlesztő felszerelések; textilgőzölők; fertőtlenítő

készülékek, berendezések; fertőtlenítőszer-adagolók toalettekhez, WC-khez; szagtalanító készülékek nem

személyes használatra; lepárló készülékek; elektromos ventilátorok személyes használatra; elektromos vízforraló

kannák; hajgöndörítő lámpák; lábmelegítők, elektromos vagy nem elektromos; arcgőzőlő készülékek [szaunák];

hajszárítók; kézszárító készülékek mosdókba; forrólevegős készülékek; elektromos takarók, nem gyógyászati

használatra; forrólevegős sütők; levegő szagtalanító készülékek; légtisztító készülékek és gépek; légszárítók;

 szauna berendezések; ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; eldobható sterilizációs zacskók.

 21    Háztartási és konyhai eszközök és edények; fésűk és szivacsok; kefék; kefegyártáshoz használt anyagok;

tisztítóeszközök; acélgyapot; üveg nyers vagy félig megmunkált állapotban, az építési üveg kivételével;

hajfestékek felvitelére szánt flakonok; hajszínező tálak; hajfestő ecsetek; elektromos hajkefék, fésűk; elektromos

forgó hajkefék; elektromosan melegített hajkefék; hajkefék; hajfésűk; hajfésűk (elektromos); kozmetikai ecsetek,

pipere ecsetek; nem elektromos sminkeltávolító készülékek; szemöldökkefék; testápolásra és szépségápolásra

szolgáló kefék; kefeáruk; elektromos kefék a géprészek kivételével; elektromos fésűk; kancsók; tárolók,

tárolóedények háztartási és konyhai célokra; törölközőtartók; törölközőtartó állványok és gyűrűk; börradírozó

szivacs; bontófésűk; fésűtartók; kozmetikai eszközök; szájzuhanyok; körömkefék; parfümpermetezők, illatszer

permetezők; polírozó készülékek és gépek (nem elektromos, háztartási használatra); kozmetikai kompakt

púderek; púderpamacsok; borotvapamacsok, borotvaecsetek; borotvapamacs tartók; párologtatók; szappantartó

dobozok; szappantartók; szappanadagolók; toalett eszközök; toalettpapír- tartók; toalettpapír adagolók; toalett

szivacsok; mosdószivacsok; mosódeszkák; dézsák; elektromos fogkefék; fogselyem; fogpiszkálók;

 fogpiszkálótartók.

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

művirágok; alufólia lapok haj melírozásához; hajdíszek; elektromos hajsütővasak, a kézi eszközök kivételével;

elektromos hajcsavarók; hajpántok; hajcsipeszek; hullámcsatok; sapkák melírozáshoz; hajfestő fóliák; hajsütővas

(nem elektromos); hajcsavaró papírok; hajgumik; póthajak; nem elektromos hajcsavarók; spirál hajdíszek [haj

 kiegészítők].

 ( 210 ) M 15 02706

 ( 220 ) 2015.10.06.

 ( 731 )  Somogyi Sándor, Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Hanis Dávid, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Húsok; feldolgozott húsok; húskészítmények; főtt és füstölt húsok és húskészítmények; sonkák; kolbászok;

szalámik; zsírok; szalonnák; állati zsírokból és szalonnákból készült ételek és élelmiszerek; feldolgozott

 gyümölcsök; gyümölcskészítmények; lekvárok, dzsemek; kompótok.

  32    Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 áru).

 ( 210 ) M 15 02733

 ( 220 ) 2015.10.09.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 2. szám, 2016.01.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M98



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

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

 ( 541 ) SOFTFEEL

 ( 511 )  3    Termékek a bőr és a haj ápolására és tisztítására.

 ( 210 ) M 15 02735

 ( 220 ) 2015.10.09.

 ( 731 )  Biopont Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kalocsa (HU)

 ( 740 )  dr. Gősi Georgina Emese, Budapest

 ( 541 ) A jövő ígérete

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 15 02815

 ( 220 ) 2015.10.15.

 ( 731 )  Agentur Rosa Wagner Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termék, újság.

  41    Folyóirat online kiadása.

 ( 210 ) M 15 02817

 ( 220 ) 2015.10.14.

 ( 731 )  Kiss Jenő 50%, Budapest (HU)

 Lippert Szandra 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) JENCY WEAR

 ( 511 )   16    Papír termékek, nyomdai kiadványok, promóciós papír alapú anyagok.

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

  35    Marketing, reklám, ruházati cikkek, cipők kis- és nagykereskedelme, online értékesítése.

 ( 210 ) M 15 02819

 ( 220 ) 2015.10.16.

 ( 731 )  Parma Produkt Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mányoki Noémi, Budapest

 ( 541 ) Multimaci

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

 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 02843

 ( 220 ) 2015.10.19.

 ( 731 )  Free and fit Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Bírni fogod magad!

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02852

 ( 220 ) 2015.10.19.

 ( 731 )  Kurucz Erika, Szárliget (HU)

 ( 740 )  dr. Vida Balázs, VIDA Ügyvédi Iroda, Tatabánya

 ( 541 ) iHair

 ( 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).

 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 02854

 ( 220 ) 2015.10.20.

 ( 731 )  Oláh Gábor, Miskolc (HU)

  

( 546 )

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02859

 ( 220 ) 2015.10.16.

 ( 731 )  Graymix Hungária Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. Dudás Anita, Dr. Dudás Anita Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   35    Autóalkatrészek, autó felszerelések, autó akkumulátorok forgalmazása és kereskedelme.

 ( 210 ) M 15 02867

 ( 220 ) 2015.10.20.

 ( 731 )  Avon Products, Inc., New York, New York (US)

 ( 740 )  dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) TÖBB MINT SZÉPSÉG

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzletvezetés; üzleti tevékenységek; kereskedelmi adminisztrációs és irodai szolgáltatások;

termékek háztól házig való kiskereskedelmi terjesztése és árusítása; disztribútori szolgáltatások; kiskereskedelmi

raktározási szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások független ügynökök közvetlen értékesítése által;

otthoni teleshopping szolgáltatások; postai rendelési és katalógus szolgáltatások; interaktív kiskereskedelmi

szolgáltatások biztosítása globális számítógépes információs hálózaton keresztül a szépségápolás, ruházat,

testápolási cikkek, kozmetikumok, ékszerek, személyes test- és szépségápolási termékek, étrendkiegészítők, edző

és fitnesz berendezések, sporttermékek, könyvek, műsoros video- és audioszalagok és -kazetták, CD-k és

ajándéktárgyak területén; promóciós és reklámozási kampány szolgáltatások független ügynökök toborzása

 területén.

 ( 210 ) M 15 02868

 ( 220 ) 2015.10.20.

 ( 731 )  Dunai Úszómű Fejlesztő Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Bajkai István, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FLOATINGCITY

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02869

 ( 220 ) 2015.10.20.

 ( 731 )  Dunavárosfejlesztő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bajkai István, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DUNA PROMENÁD

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02912

 ( 220 ) 2015.10.26.

 ( 731 )  SCA HYGIENE PRODUCTS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ádler Dóra, Budapest

 ( 541 ) PELENKAPP

 ( 511 )  38    Gyógyszerészeti készítményekkel, gyógyszerekkel és higiéniával kapcsolatos információk átvitele;

 gyógyszerészeti, orvostudományi és higiéniai témájú információk és képek továbbítása.

  42    Szoftver mint szolgáltatás [SaaS].

 44    Az interneten keresztül nyújtott orvosi információs szolgáltatások; betegek kezeléséhez kapcsolódó

egészségügyi ellátási és elemzési szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; egészséggel

kapcsolatos szakmai konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyászati termékekkel

kapcsolatos tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások az interneten

keresztül gyógyszerészeti termékekkel kapcsolatban; inkontinencia termékekkel kapcsolatos tanácsadási és

 tájékoztatási szolgáltatások nyújtása az interneten (mobilapplikáción) keresztül a betegek és az orvosok számára.

 ( 210 ) M 15 02914

 ( 220 ) 2015.10.27.

 ( 731 )  MOVE13 Technologies Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) HUNBASKET

 ( 511 )  35    Sport eszközök és sportruházat kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; sport eszközök és sportruházat

 reklámozása és marketing tevékenysége termék bemutatók szervezése.

  38    Távközlés.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; filmgyártás;

konferenciák szervezése; klubszolgáltatás, könyvkiadás; kosárlabda rádió-, televíziós és on-line programok

 készítése; szabadidős szolgáltatás nyújtása; sportversenyek szervezése.

 ( 210 ) M 15 02918

 ( 220 ) 2015.10.27.

 ( 731 )  Hanna Cocoa Csokoládé Művek Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) Hanna Cocoa

 ( 511 )   16    Papírdoboz, csokoládé doboz, csokoládé csomagolás.

  30    Édességek, csokoládé, táblás csokoládé, szeletes csokoládé.

 35    Csokoládé kereskedelem, vásározás, vásáron értékesítés, forgalmazás webáruházban, árusítóautomatán

 keresztüli értékesítés.

 ( 210 ) M 15 02970

 ( 220 ) 2015.11.02.

 ( 731 )  Molnár József, Pilisszentiván (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) GRAND-ÁCS HÁZAK

 ( 511 )  19    Épületek nem fémből; épületpanelek nem fémből; faburkolatok; faforgácslemezek/építési/;

falborítások/építési nem fémből; fa burkolatok; építési fa; megmunkált fa; fából készült házak; lécek nem fémből;

lépcsők nem fémből; födémgerendák nem fémből; ajtók nem fémből; ablakok nem fémből; fa kerítések nem

 fémből; nem fémből készült faszerkezetek.

 35    Aktív-, passzív-, összeszerelhető házak és fából készült házak kereskedelmi ügyletei, marketing és reklám
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 tevékenységek és kiállítások és termék bemutatók szervezése.

  37    Építkezések; javítások; szerelési szolgáltatások; építőipari fővállalkozások.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenységek;

 szoftverek tervezése és fejlesztése; építészeti tervek és szakvélemények készítése.

 ( 210 ) M 15 02972

 ( 220 ) 2015.11.02.

 ( 731 )  WALMARK, a.s., Třinec (CZ)

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

 ( 541 ) Marslakócskák RespiraPRO

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők; inhalációs gyógyszerkészítmények légúti betegségek és rendellenességek kezelésére;

gyógyszerek légzőszervi megbetegedések kezelésére; légzési stimulánsok; higiéniai készítmények és cikkek;

gyógyászati és állatgyógyászati készítmények és cikkek; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; fogászati

készítmények és cikkek; gyógyszerek és természetes gyógykészítmények; diétás ételkiegészítők;

vitaminkészítmények; probiotikus kiegészítők; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; növényi gyógyszerek;

gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkező gyógyszerészeti készítmények és anyagok; gyógyszerészeti

készítmények az immunitás szabályozására; gyógyszerészeti termékek fertőző betegségek kezelésére; meghűlés

elleni gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti köhögéscsillapító készítmények; gyógyszerészeti

édességek; gyógyszeres spray-k; gyógyszeres torok spray-k; nem receptköteles gyógyszerek; orrcseppek;

orrspray-k gyógyászati használatra; készítmények megfázás kezeléséhez; orr duzzanatának csökkentésére

szolgáló szerek; gyógycukorkák; köhögéscsillapítók, köhögés elleni keverékek; gyógynövénykivonatok;

 rágógumi gyógyászati célra; étrend- és táplálékkiegészítők; vitaminos gumicukorkák; étrend-kiegészítő enzimek.

 ( 210 ) M 15 02985

 ( 220 ) 2015.11.04.

 ( 731 )  Németh Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 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 02987

 ( 220 ) 2015.11.04.

 ( 731 )  Abelovszky László, Békéscsaba (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 ) 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).

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

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 03002

 ( 220 ) 2015.11.04.

 ( 731 )  Christian Louboutin, Paris (FR)

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

 ( 541 ) TORNADE BLONDE

 ( 511 ) 3    Parfüméria, bőrápoló készítmények kivéve humángyógyászati használatra, fürdőszappanok, fürdő és

 testápoló készítmények, nevezetesen tusoló zselék, fürdőzselék, fürdőolajok, fürdőgyöngyök.

 ( 210 ) M 15 03091

 ( 220 ) 2015.11.13.

 ( 731 )  JINGLE DATING KFT., Magyarszerdahely (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Jingle Dating

 ( 511 ) 9    Letölthető képfájlok; számítógép programok [letölthető]; számítógépes játékprogramok;

számítógépprogramok, rögzített; szoftverek, rögzített; applikációs szoftver; számítógépes alkalmazásszoftverek;

számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; alkalmazásszoftverek internetes közösségi hálózatépítő

 szolgáltatásokhoz.

 35    Üzleti információk nyújtása a közösségi média területén; marketingtanácsadás a közösségi média területén;

adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások; keresőmotor optimalizálása; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; pay per click

(ppe) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; statisztikák összeállítása; számítógépes

 nyilvántartások kezelése; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül.

 45    Esküvői szertartások tervezése és szervezése; házasságközvetítő irodák; online közösségi hálózatok

szolgáltatásai; személyes háttéradatok vizsgálata; társkereső klubok; társkereső szolgáltatások; számítógépes

társkeresési szolgáltatások; videós társkereső szolgáltatások; internetes társkereső szolgáltatások;

házasságközvetítői vagy társkereső szolgáltatások; internet alapú társkereső, partnerkereső és ismerkedési

szolgáltatások; társasági kísérő szolgáltatások; társasági ismerkedési szolgáltatások [személyes bemutatkozás];

escort ügynökségi szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; ismeretségi, közösségi hálózaton

 keresztül nyújtott társkereső szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 03101

 ( 220 ) 2015.11.16.
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 ( 731 )  NV-SZÁLKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03102

 ( 220 ) 2015.11.16.

 ( 731 )  KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vida Mariann, Dr. Vida Mariann Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03103

 ( 220 ) 2015.11.16.

 ( 731 )  KELER Központi Értéktár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vida Mariann, Dr. Vida Mariann Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 03104

 ( 220 ) 2015.11.16.

 ( 731 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 15 03118
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 ( 220 ) 2015.11.17.

 ( 731 )  SODEXO, Issy-Les-Moulineaux (FR)

 ( 740 )  Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Mágneskártyák; memóriakártyák.

  36    Értéktokenek kibocsátása; előre fizetett kártyák kibocsátása.

 ( 210 ) M 15 03119

 ( 220 ) 2015.11.17.

 ( 731 )  Intercontinental Great Brands LLC, East Hanover (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Pékáruk; aprósütemények, sütemények; brownie (csokoládés sütemények); sajttorták; süteménymorzsa;

fagyasztott édességek; fagylaltok és jégkrémek; fagylalttölcsérek; pudingok; gyümölcsös sütemények, torták;

 süteménykosárkák; forró csokoládé.

 ( 210 ) M 15 03145

 ( 220 ) 2015.11.19.

 ( 731 )  AIRMAX Cargo Budapest Nemzetközi Szállítmányozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Vecsés (HU)

 ( 740 )  dr. Tamási Bertold, Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Összhangban egymással

 ( 511 )  35    Import-export ügynökségek; kereskedelmi közvetítő szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

 megállapodások kötése harmadik fél számára.

 39    Szállítási és logisztikai szolgáltatások; szállítási szolgáltatások; szállítási ügynökség; ügynökség

 szállítmányozással kapcsolatban.

 ( 210 ) M 15 03478

 ( 220 ) 2015.11.23.

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

 ( 541 ) VALERINOX

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 03497

 ( 220 ) 2015.11.24.

 ( 731 )  Industrial Veterinaria, S.A., Barcelona (ES)

 ( 740 )  dr. Somfai Éva, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest

 ( 541 ) GANADEXIL

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek.

 ( 210 ) M 15 03531

 ( 220 ) 2015.11.25.
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 ( 731 )  UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Mosó- és tisztítószerek; készítmények és szerek mosáshoz és mosodai használatra; szövetkondicionáló

készítmények; fehérítő készítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek; készítmények mosogatás

 céljára; szappanok; kézmosószerek; tisztító és fényesítő készítményekkel és anyagokkal átitatott kendők.

A rovat 76 darab közlést tartalmaz.
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