
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 14 03693

 ( 220 ) 2014.12.04.

 ( 731 )  Hachmeister Petra, Simontornya (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Abrakos tarisznyák, bőröndök, kézitáskák, oldaltáskák, táskák, ruhatáskák utazáshoz, vadásztáskák, takarók

állatoknak, szerszámtáskák bőrből, válltáskák bőrből, kártyatartók, névjegykártyatartók, kulcstokok, irattáskák,

 aktatáskák, bőr nyers, bőrszíjak, pénztárcák, levéltárcák.

 25    Sálak, sapkák, szvetterek, bőrruházat, dzsekik, felsőruházat, felsőkabátok, mellények, női ruhák, pólók,

 övek, fejfedők, kabátok, parkák, pellerinek, pulóverek.

 ( 210 ) M 14 03784

 ( 220 ) 2014.12.16.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    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; krémporok.

 30    Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készitmények és italok; jeges kávé; pótkávék, pótkávé kivonatok, pótkávé

alapú készítmények és italok; cikória; tea, teakivonatok, tea alapú készítmények és italok; jeges tea; maláta alapú

készítmények; kakaó és kakaó alapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládés termékek, csokoládé alapú

készítmények és italok; cukorkaáruk, édességek, bonbonok, kandiscukrok; cukor; rágógumi; természetes

édesítőszerek; pékáruk, kenyér, élesztő, süteménytészta; kekszek, cukrászsütemények, aprósütemények, ostyák,

tejkaramellák, pudingok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek, szörbet (fagylalt), fagyasztott cukrászkészítmények,

fagyasztott sütemények, lágy jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok; kötőanyagok jégkrémek

és/vagy vizes jégkrémek és/vagy szörbet és/vagy fagyasztott cukrászkészitmények és/vagy fagyasztott

sütemények és/vagy könnyű jégkrémek és/vagy fagyasztott desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok

készítéséhez; gabonafélék reggelire, müzli, kukoricapelyhek, gabonapehely-szeletek, fogyasztásra kész

 gabonafélék; gabonakészítmények.

 32    Enyhén szénsavas víz, szénsavas víz, kezelt víz, forrásvíz, ásványvíz, ízesített víz; gyümölcs ízesítésű és

gyümölcs alapú italok; gyümölcs- és zöldséglevek, nektárok, limonádék, szódák és más alkoholmentes italok;

szörpök, kivonatok, esszenciák és más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez (kivéve az illóolajokat);

 szója alapú italok; maláta alapú italok; izotóniás italok.

 ( 210 ) M 15 01592

 ( 220 ) 2015.06.11.

 ( 731 )  ELSNER Ipari és Szolgáltató Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó-Nagy Péter, Szabó-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   10    Orvosi és fogorvosi készülékek és műszerek, műfogak.

 40    Orvosi és fogorvosi készülékek és műszerek gyártási folyamatába tartozó anyagmegmunkálás (vágás,

 formázás, csiszolás vagy fémbevonás).

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 15 01623

 ( 220 ) 2015.06.16.

 ( 731 )  PROFIRENT Gépkölcsönző Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Boross Klára, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (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 01884

 ( 220 ) 2015.07.10.

 ( 731 )  Ranibon Holding Limited, Limassol (CY)

 ( 740 )  dr. Zsilinszky Tibor Krisztián, ZSILINSZKY Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávék.

 ( 210 ) M 15 01885

 ( 220 ) 2015.07.10.

 ( 731 )  Ranibon Holding Limited, Limassol (CY)

 ( 740 )  dr. Zsilinszky Tibor Krisztián, ZSILINSZKY Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávék.

 ( 210 ) M 15 02155

 ( 220 ) 2015.08.06.

 ( 731 )  Pusztamágus Kft. 100%, Debrecen (HU)

 ( 541 ) Optisorb
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 ( 511 )  5    Toxinkötő hatású ásványi anyagokkal dúsított táplálék kiegészítők állatok részére.

  31    Takarmánykiegészítő állatok részére.

 ( 210 ) M 15 02245

 ( 220 ) 2015.08.17.

 ( 731 )  Sárkány Krisztián, Budapest (HU)

 Sárkány Erika Ágnes, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 élő előadások bemutatása; hangversenyek szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 15 02366

 ( 220 ) 2015.09.01.

 ( 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 világhálónkeresztül, sugárzott és

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

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

 sajtóhirdetések.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; 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, 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, viszont biztosítások; 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 02367

 ( 220 ) 2015.09.01.

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

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

 sajtóhirdetések.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; 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, 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 02368

 ( 220 ) 2015.09.01.

 ( 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;

 sajtóhirdetések.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; 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 02558

 ( 220 ) 2015.09.22.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest
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( 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 02559

 ( 220 ) 2015.09.22.

 ( 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 02560

 ( 220 ) 2015.09.22.

 ( 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 02561

 ( 220 ) 2015.09.22.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest
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( 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 02676

 ( 220 ) 2015.10.05.

 ( 731 )  Balatoni Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pálvölgyi Miklós, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HELLO BUDAPEST

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 15 02749

 ( 220 ) 2015.10.12.

 ( 731 )  Fővárosi Állat- és Növénykert, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Győri Erzsébet, 224. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pannon Park

 ( 511 )  16    Papír, karton, nyomdaipari termékek, ceruzák, csipeszes írótáblák, derékszögű vonalzók, dobozok kartonból

vagy papírból, dossziék [papíráruk], ecsetek, építészeti makettek, értesítések [papíráruk], festékkészletek [iskolai

használatra], festékpárnák, festmények [képek], keretezve vagy anélkül, festőállványok, fényképek [nyomtatott],

fényképtartók, folyóiratok, földrajzi térképek, füzetek, görbe vonalzók, grafikai nyomatok, grafikai reprodukciók,

grafikus ábrázolások, gyűjthetó kártyák, nem játékokhoz, hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek,

iratgyűjtők, dossziék, iratkapcsok, iratfűzők, irattartók [irodai cikkek], irodai kapcsok, íróeszközök, írómappák,

írószerek, írótollak, iskolaszerek [papíráruk], jegyek, katalógusok, kártyák, képek, képregények, könyvecskék,

füzetek, könyvek, könyvjelzők, levelezőlapok, levélpapír, litografált műtárgyak, litográfiák, magazinok, revük

[időszaki lapok], matricák, lehúzóképek, metszetek, naptárak, noteszok, nyomtatott órarendek, menetrendek,

oktatási eszközök, a készülékek kivételével, öntapadó címkék [papíráruk], palackalátétek papírból, papír,

papíráruk, papírtörülközők, papírzsebkendők, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, postabélyegek,

poszterek, prospektusok, radírgumik, rajzeszközök, rajzfelszerelések, rajztömbök, rajzblokkok, szalvéták,

papírból szobrocskák, figurák papírmaséból, szórólapok, tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására,

tányéralátétek papírból, tollak [irodai cikkek], tolltartók, tolltörlők, töltőceruzák, csavarirónok, töltőtollak,

transzparensek [papíráruk], újságok, üdvözlőlapok, kártyák, vízfestmények, akvarellek, vonalzók rajzoláshoz,

 zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból, zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

 21    Eszközök, edények háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelánáruk, amelyek nem tartoznak más

 osztályokba.

  22    Textiltáskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

  25    Ruházati cikkek.

  28    Játékok, játékszerek.

 41    Állatidomítás, állatkertek szolgáltatásai, cirkuszok, élő előadások bemutatása, filmszínházi előadások,

fogadások tervezése (szórakoztatás), hangversenyek szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás], kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások
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[bemutatók, kiállítások], oktatás, on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, show-műsorok, színházi

produkciók, üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás], versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás],

 vidámparkok, zenei produkciók.

 43    Étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, önkiszolgáló éttermek,

 rendezvényhez termek kölcsönzése.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 02828

 ( 220 ) 2015.10.16.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótlószerek, 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).

 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).

 ( 210 ) M 15 02922

 ( 220 ) 2015.10.27.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) EUROVIT OLIVA-D

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi

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

étrend-kiegészítők emberek számára; gyógyhatású adalékanyagok; tápanyag adalékok, tápszerek,

 vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítők.

 ( 210 ) M 15 02923

 ( 220 ) 2015.10.27.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) EUROVIT MULTILONG IMMUN

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi

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

étrend-kiegészítők emberek számára; gyógyhatású adalékanyagok; tápanyag adalékok, tápszerek,

 vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítők.

 ( 210 ) M 15 02924

 ( 220 ) 2015.10.27.

 ( 731 )  ALOM TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) Katzor Csomósodó Macskaalom

 ( 511 )  31    Alom háziállatoknak; alom kisállatok számára; aromás homok házi kedvenceknek [alom]; betétek macska
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alomtálcákba; homokkal borított papír házi kedvenceknek [alom]; macska- és kisállat alom; papír háziállatoknak

 [alom]; szalma alom.

 ( 210 ) M 15 02925

 ( 220 ) 2015.10.27.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra, nevezetesen PH szabályozásra szánt hüvelygél.

 ( 210 ) M 15 02930

 ( 220 ) 2015.10.28.

 ( 731 )  RESIN Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lakatosné Major Csilla, Budapest

 ( 541 ) RECY-LAKK

 ( 511 )  2    Porlakkok.

 ( 210 ) M 15 02933

 ( 220 ) 2015.10.28.

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

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

  

( 546 )

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

 shake-ek [tejalapú frappé italok]; joghurt.

 ( 210 ) M 15 02934

 ( 220 ) 2015.10.28.

 ( 731 )  TREBRON DUNAGARDEN Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kökény Zoltán, Tatabánya

 ( 541 ) Duna Garden

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek, ingatlankezelői szolgáltatások.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02935

 ( 220 ) 2015.10.29.

 ( 731 )  PR-TELECOM Zrt., Szigethalom (HU)

  
( 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).

 ( 210 ) M 15 02944

 ( 220 ) 2015.10.29.

 ( 731 )  Csernák Zsuzsanna, Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Zsófia, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Csomagolópír; fényképek; iratgyűjtő dossziék; iskolai szerek papíráruk; képek; levélpapír; papíráruk;

 rózsafüzérek, olvasók.

  21    Asztal díszek; csészék; fazekasáruk; porcelánok; szappantartók; vázák.

 25    Alsónemű; bugyik; cipő; díszzsebkendő/ruházat/; felsőruházat; hosszúnadrág; készruhák; nyakkendő;

 nyaksálak, sálak; pizsama; ruházat, ruhanemű; sapkák.

 ( 210 ) M 15 02951

 ( 220 ) 2015.10.29.

 ( 731 )  Laurel-Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kasza Károly, Nyíregyháza

 ( 541 ) Gold pástétom

 ( 511 )   29    Pástétomok.

 ( 210 ) M 15 02958

 ( 220 ) 2015.10.30.

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

  

( 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).

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).

 ( 210 ) M 15 03019

 ( 220 ) 2015.11.05.

 ( 731 )  ITware Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Simonyi Tunyogi Csapó Csaba, Dr. Simonyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
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berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek; adatfeldolgozó készülékek;

ajtónyitó szerkezetek, elektromos; ampermérők; antennák; anyagok elektromos vezetékekhez (huzalok, kábelek);

automatikus időkapcsolók (az órák kivételével); áram-egyenirányítók; bekapcsolók, zárókapcsolók; belső,

fedélzeti távbeszélő készülékek; benzinszintjelzők; betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló

riasztókészülékek; biztonsági felszerelések a jármüülések és a sportfelszerelések részére készültek kivételével;

biztonsági készülékek a vasúti közlekedéshez; biztosítékok (olvadó); chipek (integrált áramkörök); csatlakozások,

kábelsaruk (villamosság); csatlakozó dobozok (elektomosság); csatlakozók, konnektorok (elektromosság);

csatolások, kötések (elektromos); csatolók (adatfeldolgozó berendezés); csengők (riasztóberendezések);

detektorok; elektronikus jeladók; ellenőrzőberendezések, elektromos; ellenőrzőkészülékek nem gyógyászati

használatra; érintkezők (elektromos); felmérő eszközök (geodézia); felügyeleti műszerek, elektromos; geodéziai

műszerek és készülékek; hangátviteli készülékek; hangfelvevő készülékek; hangfelvételhordozók; hőmérők, nem

gyógyászati használatra; hőmérséklet-szabályozó készülékek; hőmérsékletjelzők; időregisztráló készülékek;

integrált áramkörök; interfészek (informatika); kapcsolódobozok (elektromosság); kapcsolók, elektromos;

kábelek, elektromos; kilométerszámlálók járművekhez; kronográfok (időtartamregisztráló készülékek);

magnetofonfej-tisztító szalagok; mágnesek; kódolt mágneskártyák; megfigyelő műszerek; mérőberendezések,

mérőműszerek; mikroprocesszorok; modemek; műholdak, mesterséges holdak tudományos használatra;

olvasóegységek (informatikai); processzorok (központi adatfeldolgozó egységek); rádiótelefon készülékek; relék,

elektromos; riasztók; savsűrűségmérők; scarmerek, optikai letapogatók (informatika); sebesség-ellenőrző

készülékek járművekhez; sebességmutatók; számítógépek; személyazonosító kártyák, mágneses; szoftverek,

rögzített; tachométerek; távirányító készülékek; vezetékcsatlakozások, elektromos; vezetékcsatornák, elektromos;

 vezetékek, elektromos; voltmérők.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; gépjárművek műszaki

vizsgálata; új termékek kutatás és fejlesztése mások számára; minőségellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki

szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal

kapcsolatban; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja;

számítógép programok sokszorosítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerek elemzése;

számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása;

számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás;

 számítógép-szoftver fenntartása.

 45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; betörés elleni és biztonsági riasztás

figyelése; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben, szellemi tulajdon használatának engedélyezése [licencia];

 szerzői jogok kezelése.

 ( 210 ) M 15 03122

 ( 220 ) 2012.11.26.

 ( 731 )  Modalfa-Comércio e Serviços, S.A., Maia (PT)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Aranyverő hártyák; bútorhuzatok bőrből; bútorokhoz való bőr; bőr, nyers vagy félig megmunkált

állapotban; bőrdarabok bútorhuzatokhoz; bőrdobozok; bőrfonalak; bőrlemezek; bőrruházat; bőrszalagok,

bőrzsinórok; bőrszegecsek; bőrszelepek; bőrszíjak; bőrszíjak katonai felszerelésekhez; bőrök és műbőrök;

cipőkhöz való bőr; dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből; félig kikészített szőrme; gyártáshoz használt bőrlapok;

gyártáshoz használt műbőr lapok; ipari csomagolótartályok bőrből; kecskebőr, sevró; kikészített bőrök; állatbőrök

és irhák; állszíjak bőrből; korcsolyaszíjak; kruponbőrök; marhabőrök; megmunkált vagy félig megmunkált irhák
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és más bőrök; moleszkin (bőrutánzat); műbőr; műbőrből készült szíjak; műszőrme; nyersbőr rágnivalók

kutyáknak; poliuretán bőr; rugóburkolatok bőrből; szíjak bőrből; vállpántok (táskákhoz); vállszíjak; zergebőr,

nem tisztítási célokra; ömlesztve árusított bőr; ömlesztve árusított műbőr; ömlesztve árusított szőrmék; ládák,

 táskák, hátizsákok, pénztárcák, erszények és kofferek, esernyők, napernyők és babahordozó táskák.

 25    Ruházat, ruhaneműk, lábbelik és kalapáruk, amelybe beletartoznak a stólák, sálak, svájcisapkák, barettek,

sálak, kesztyű, övek [ruházat, ruhaneműk]; nyakkendők, zoknik,harisnyanadrágok, pizsamák, köntösök,

pongyolák; alsónadrágok, rövid; boxerek [alsónadrágok]; alsónadrágok, melltartók, ingelők, ingblúzok, bodyk

 (alsóruházat); kezeslábas gyermekruhák és harisnyatartós csipőfűző.

 35    Reklámozás, reklámanyagok és DM hirdetések terjesztése, üzletvezetés, üzleti adminisztráció, irodai

munkák, kiskereskedelem és nagykereskedelem boltokon vagy számítógépes hálózatokon, vagy katalógusokon

keresztül a kővetkezőkkel kapcsolatban: gyereknevelés, ruhaneműk, lábbelik, fejre való viselet, bőráruk,

 ékszerek, játékszerek, játékok és bútorok.

 ( 210 ) M 15 03135

 ( 220 ) 2015.11.18.

 ( 731 )  Szent Antal Patika Bt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) snippp

 ( 511 ) 3    Áloé vera készítmények kozmetikai célokra; ámbra (illatszer); aromák (eszenciaolajok); balzsamok nem

gyógyászati használatra; bőrkonzerváló szerek (kenőcsök); eszenciaolajok; hajbalzsamok; hajszeszek;

illatos(ított) víz; illatszerek; illatszer készítmények; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai bőrápoló

szerek; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai krémek; kozmetikai pakolások; kozmetikai szerek;

kölnivíz; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai használatra; piperecikkek; piperevizek; samponok; sminkek,

 arcfestékek; sminktermékek; szappanok; virágkivonatok (illatszerek); virágokból készített illatszer alapanyagok.

 ( 210 ) M 15 03470

 ( 220 ) 2015.11.21.

 ( 731 )  Bootmaker Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Csizmadia Ferenc, Telki

 ( 541 ) Kidfit

 ( 511 ) 9    Okostelefonok karóra formájában; gps adókészülékek; vevőkészülékek globális helymeghatározó

rendszerekhez [gps]; szoftverek gps navigációs rendszerekhez; intelligens gyermekóra; intelligens karóra

gyermekeknek; intelligens karóra felnőtteknek; szoftverek gps helymeghatározó eszközökhöz; gsm rendszerű

 eszköz gyermekeknek; veszélyhelyzetet jelző gsm és gps eszköz.

  14    Elektronikus órák, karórák.

 ( 210 ) M 15 03615

 ( 220 ) 2015.12.03.

 ( 731 )  LHG Kft., Tatabánya (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Hűtő gépek; hűtőgépek és készülékek; hűtő kamrák; hűtőkészülékek és hűtőberendezések;

gyümölcstárolásra szolgáló hűtőberendezések; hűtőpultok; hűtőraktárak; hűtőkonténerek; hűtött eladópultok;

 folyadékhűtő készülékek; hűtő-fagyasztók; hűtő berendezések.

 ( 210 ) M 15 03623
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 ( 220 ) 2015.12.03.

 ( 731 )  Lukács Miklós, Kaba (HU)

 dr. Tóth Melinda, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok, ecet,

fűszeres mártások, lekvárok, dzsemek, gyümölcsszószok, mandulatartalmú készítmények, magvajak, paleo

 termékek.

 ( 210 ) M 15 03624

 ( 220 ) 2015.12.03.

 ( 731 )  Lukács Miklós, Kaba (HU)

 dr. Tóth Melinda, Budapest (HU)

 ( 541 ) borpálcika

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; paleo termékek.

 ( 210 ) M 15 03630

 ( 220 ) 2015.12.04.

 ( 731 )  HEMORAT SOL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gergely Tamás, Gergely és Társai Ügyvédi 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 (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 03641

 ( 220 ) 2015.12.07.

 ( 731 )  Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) D24 alkoholmentes sör

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok; sörök.

 ( 210 ) M 15 03642

 ( 220 ) 2015.12.07.

 ( 731 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Concorde alap

 ( 511 )  16    Befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó papír, karton és az ezen anyagokból készült termékek,

 nyomdaipari termékek, papíripari cikkek, irodai cikkek, csomagolásra szolgáló műanyagok.

 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    Befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakmai képzés.

 ( 210 ) M 15 03644
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 ( 220 ) 2015.12.04.

 ( 731 )  Dr. Nagy Gergely Milán, Dunakeszi (HU)

 ( 541 ) epizód

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termék.

  35    Reklámozás.

 ( 210 ) M 15 03658

 ( 220 ) 2015.12.09.

 ( 731 )  Fűsz Károly, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Energiatartalmú rágócukor, cukorkaáruk.

  32    Energiaital, szénsavas italok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03659

 ( 220 ) 2015.12.09.

 ( 731 )  Jüllich Ádám, Székesfehérvár (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Napelemek, napelemek villamosenergiatermeléshez, továbbá az ezekhez tartozó berendezések és

 felszerelések ebben az osztályban.

  11    Napkollektorok [fűtés], és ezekhez tartozó berendezések ebben az osztályban.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 15 03660

 ( 220 ) 2015.12.09.

 ( 731 )  Jüllich Ádám, Székesfehérvár (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Napelemek, napelemek villamosenergiatermeléshez, továbbá az ezekhez tartozó berendezések és

 felszerelések ebben az osztályban.

  11    Napkollektorok [fűtés], és ezekhez tartozó berendezések ebben az osztályban.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 15 03661

 ( 220 ) 2015.12.09.

 ( 731 )  Jüllich Ádám, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Üvegmegmunkáló gépek; üvegvágó gyémántok [géprészek]; fúvógépek; gravírozógépek; üvegipari gáztöltő

 készülékek.

 19    Ablaküveg, a járműablakok kivitelével; ablaküveg építési célokra; alabástromüveg; biztonsági üveg; építési

[hőszigetelő] üveg; szigetelő üveg [építési]; szilícium-dioxid [kvarc]; színes üvegablakok; táblaüveg, síküveg
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 építkezési célokra; üveggranulátumok utak jelzéséhez.

 21    Nyers vagy félig megmunkált üveg [kivéve az építéshez használt üveget]; üvegáruk, amelyek nem tartoznak

 más osztályokba.

  37    A 7., 19., 21., osztályokban felsorolt árukkal kapcsolatos építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 03662

 ( 220 ) 2015.12.09.

 ( 731 )  Jüllich Ádám, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Üvegmegmunkáló gépek; üvegvágó gyémántok [géprészek]; fúvógépek; gravírozógépek; üvegipari gáztöltő

 készülékek.

 19    Ablaküveg, a járműablakok kivitelével; ablaküveg építési célokra; alabástromüveg; biztonsági üveg; építési

[hőszigetelő] üveg; szigetelő üveg [építési]; szilícium-dioxid [kvarc]; színes üvegablakok; táblaüveg, síküveg

 építkezési célokra; üveggranulátumok utak jelzéséhez.

 21    Nyers vagy félig megmunkált üveg [kivéve az építéshez használt üveget]; üvegáruk, amelyek nem tartoznak

 más osztályokba.

  37    A 7., 19., 21., osztályokban felsorolt árukkal kapcsolatos építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 03665

 ( 220 ) 2015.12.09.

 ( 731 )  Virágné Béres Szilvia, Békéscsaba (HU)

 Bálint Edit, Kerekegyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények; lepények.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  43    Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 03708

 ( 220 ) 2015.12.11.

 ( 731 )  Weisz György, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Karkosák Balázs, Karkosák 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).

 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).

 25    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
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állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

 lószerszámok (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 03721

 ( 220 ) 2015.12.11.

 ( 731 )  Infopolis Kft. 100%, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Bene Tamás, Debrecen

 ( 541 ) infopolis

 ( 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); információs kioskok és terminálok; digitális tartalomszolgáltató rendszerek; digital signage

készülékek; kirakati interaktív rendszerek; videofalak; kül- és beltéri kijelző rendszerek; vizuáltechnikai

 eszközök.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  38    Távközlés (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 03722

 ( 220 ) 2015.12.11.

 ( 731 )  Gábossy Ádám, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) SZEGA

 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03725

 ( 220 ) 2015.12.14.

 ( 731 )  Ye Tingyong, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Eczet Mária, Budapest

 ( 541 ) DELIR

 ( 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
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 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 15 03726

 ( 220 ) 2015.12.14.

 ( 731 )  Wanadis Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Józsa Éva, Dr. Strasser Dr. Józsa Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai bőrápoló szerek, napvédő termékek (kozmetikai készítmények a bőr lebarnulására), kozmetikai

 krémek.

 ( 210 ) M 15 03732

 ( 220 ) 2015.12.14.

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

 ( 740 )  Szepesi & 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 03733

 ( 220 ) 2015.12.14.

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

 ( 740 )  Szepesi & 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 03735

 ( 220 ) 2015.12.14.

 ( 731 )  MENS MENTIS HUNGARY Kft., Biharkeresztes (HU)

 ( 740 )  Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) MAGNUM fitness

 ( 511 )  28    Álló edzőkerékpárok; diszkoszok sportcélokra; eszközök testgyakorláshoz; expanderek; gyanta atlétáknak;

ökölvívó kesztyűk, boxkesztyűk; övek súlyemelőknek [sportcikkek]; súlyzók (1); súlyzók (2); rudak rúdugráshoz;
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térdvédők [sportcikkek]; testépítő felszerelések; trambulinok; védőnadrágok férfi sportolóknak [sportcikkek];

 védőtömések [sportruházathoz].

 ( 210 ) M 15 03737

 ( 220 ) 2015.12.14.

 ( 731 )  Intimkozmetika Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szedő Péter, Budapest

 ( 541 ) naturiti

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek, gyanta.

  41    Szakmai képzés.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére, gyantázás.

 ( 210 ) M 15 03741

 ( 220 ) 2015.12.15.

 ( 731 )  Puszta Konzerv Kft., Balmazújváros (HU)

 ( 740 )  dr. Márton Csaba, 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).

 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 03742

 ( 220 ) 2015.12.15.

 ( 731 )  Zsiga Renáta Erzsébet, Szeged (HU)

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 15 03743

 ( 220 ) 2015.12.15.

 ( 731 )  Zsiga Renáta Erzsébet, Szeged (HU)

  ( 546 )

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

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

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 15 03748

 ( 220 ) 2015.12.15.

 ( 731 )  Bábolna Élelmiszeripari Kft., Dunakeszi (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, ropogtatnivalók, 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 03753

 ( 220 ) 2015.12.14.

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

 ( 740 )  Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 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 03754

 ( 220 ) 2015.12.14.

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

 ( 740 )  Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 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 03773

 ( 220 ) 2015.12.15.

 ( 731 )  Ász-Kolbász Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 541 ) ESZTERHÁZY SONKA

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 15 03845

 ( 220 ) 2015.12.22.

 ( 731 )  Perfetto Italy Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gergely és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03872

 ( 220 ) 2015.12.30.

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

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) Érezd a benned rejlő erőt

 ( 511 ) 3    Szájvíz, nem gyógyhatású szájban olvadó lapkák, nem gyógyhatású elolvadó leheletfrissítő lapkák, nem

 gyógyhatású leheletfrissítők.

 5    Gyógyhatású szájvizek.

  21    Fogselyem, fogselyem-adagolók, utántöltők fogselyem-adagolókhoz.

 ( 210 ) M 16 00073

 ( 220 ) 2016.01.08.

 ( 731 )  FremantleMedia Limited, London (GB)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) Hagyjál főzni!

 ( 511 ) 9    Filmek (mozgókép); animációs filmek/rajzfilmek; mozifilmek; mágneses felvételek; optikai felvételek;

magneto-optikai felvételek; félvezető technikával rögzített felvételek; audiovizuális oktató berendezések;

interneten és vezeték nélküli eszközökön keresztül letölthető elektronikus játékok; multimédiás lemezek;

multimédiás felvételek; lézerolvasóval olvasható lemezek; videó-diszkek; számítógépi szoftver;

számítógép-programok; digitális felvételek; adathordozót tartalmazó készülékek vagy eszközök hang és/vagy

mozgókép és/vagy adatok és/vagy információ rögzítésére; készülékek és eszközök hang és/vagy mozgókép

és/vagy videó és/vagy információ rögzítésére és/vagy lejátszására; floppy lemezek; hangfelvételek; műsoros

lemezek/diszkek; felvételek rögzítésére alkalmas lemezek/diszkek; kompakt lemezek/diszkek; hangszalagok;
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hangkazetták; videószalagok; lézer lemezek; kompakt lemezek interaktív CD ROM-ok; digitális

videólemezek/diszkek (DVD-k); játékszoftverek mobiltelefonokon és celluláris telefonokon történő használatra;

műsoros kompakt lemezeken, DVD-ken és más elektronikus és digitális adathordozókon rögzített játékok;

multimédiás lemezek; multimédiás felvételek; videólemezek; elektronikus könyvek és publikációk; multimédiás

publikációk; videó publikációk; hologramok, multimédiás elektronikus publikációk (letölthetők), elektronikus

 publikációk (letölthetők).

 38    Műsorszórás; televíziós műsorszórás; rádió műsorszórás; szatellit televíziós műsorszórás; kábeltelevíziós

műsorszórás; telefon kommunikációs szolgáltatások; interaktív telefonos szolgáltatások; telefon üzenetküldő

szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások rádiófrekvencián, telefonon, az interneten, globális hálózaton,

 kábelen, műholdon, mikrohullámú és/vagy elektronikus rendszereken keresztül.

 41    Szórakoztatás és oktatási/nevelési szolgáltatások; kiadói szolgáltatások; televízión, az interneten, mobil

eszközökön és más terjesztési felületeken terjesztett TV-sorozatok útján történő szórakoztatás; szórakoztatás,

nevezetesen, televíziós játék show sorozatra vonatkozó tartalmat nyújtó weboldal biztosítása; online és

mobiltelefonon vagy távközlési hálózatokon keresztül elérhető, nem letölthető interaktív számítógépes játékok

biztosítása; versenyek, játékok, vetélkedők, szórakoztató programok és sportesemények szervezése; show

műsorok, élő előadások és nézők részvételével lebonyolított események szervezése, bemutatása és produkciója;

játékok biztosítása mobil vagy számítógépes hálózatokon keresztül; interaktív hangfelismerő játékok és

vetélkedők; telefonon és mobiltelefonon keresztül nyújtott versenyek és vetélkedők; telefonos vetélkedők

lebonyolítása és szervezése; versenyek, vetélkedők és nyereményjátékok online szolgáltatása; nyereményjátékok

és szerencsejátékok szolgáltatása; szórakoztató és/vagy oktatási-nevelési tartalmú videóklipek mobilhálózatokon

és számítógép-hálózatokon keresztül történő biztosítása és szervezése; versenyek, vetélkedők és

nyereményjátékok online szolgáltatása; nyereményjátékok és szerencsejátékok szolgáltatása; szórakoztató

és/vagy oktatási-nevelési tartalmú videóklipek mobilhálózatokon és számítógép-hálózatokon keresztül történő

 biztosítása.

 ( 210 ) M 16 00115

 ( 220 ) 2016.01.15.

 ( 731 )  UNICREDIT S.P.A., Roma (IT)

 ( 740 )  SBG&K Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  36    Kereskedelmi banki tevékenységek; pénzügyi szolgáltatások és monetáris ügyletek; biztosítás; ingatlan

ügyletek; internet banki szolgáltatások; telebank szolgáltatások; biztosítási és pénzügyi információk, valamint

konzultációs szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos tájékoztatás; pénzügyi elemzés; hitelkártyák és betéti kártyák

kibocsátása; átmeneti hitelek biztosítása; részletfizetési hitelnyújtás; kölcsön (finanszírozás); hitelgaranciák,

kezességvállalás; hitelnyújtással kapcsolatos szolgáltatások; részletfizetési hitelnyújtás; kölcsönnyújtás;

finanszírozási szolgáltatások vállalatok számára történő alaptőke biztosításához; jelzáloghitelek; saját tőke,

finanszírozás; árutőzsde, nyilvános és zártkörű értékpapír-, részvény- és kötvény elhelyezés, azaz nyilvános és

zártkörű értékpapírok, valamint részvények és kötvények vétele, elosztása és cseréje; pénzügyi befektetéskezelési

szolgáltatások és alkuszi/ügynöki tevékenység olasz és külföldi vállalkozásokba, vállalatokba, testületekbe,

érdekszövetkezetekbe és társulásokba történő befektetések formájában harmadik személy részére;

biztosításközvetítés; faktorálási ügynökségek; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; hitelkártyák

kezelésével kapcsolatos szolgáltatások ügyintézése; hitelkártya tranzakciót feldolgozó szolgáltatások;

elektronikus hitelkártya-tranzakciók; hitelkártya-tranzakcióhoz kapcsolódó pénzügyi kockázatkezelés globális

számítógép-hálózaton keresztül;betéti kártyás tranzakciók feldolgozása mások számára; betéti kártya

szolgáltatások; betéti kártya érvényesítési szolgáltatások; bankkártyák és betéti kártyák kibocsátásával

kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások;betéti kártyás fizetések feldolgozása; hitelkártya és betéti kártya

szolgáltatások; szolgáltatások bankkártyákhoz, hitelkártyákhoz, betéti kártyákhoz és elektronikus fizetésekhez;

hitelkártyák és betéti kártyák kibocsátása; betéti kártya tranzakcióhoz kapcsolódó pénzügyi kockázatkezelés
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globális számítógép-hálózaton keresztül; tőkebefektetés; tőkealap kezelés; pénzügyi elemzések; befektetési

alapok kezelése; közös pénzalapok; közös pénzalapok igazgatása; elektronikus tőkeátutalás; hiteltörlesztési

felelősséggel kapcsolatos személyi biztosítás; hitelkártyák kezelésével kapcsolatos szolgáltatások ügyintézése;

részvények, kötvények, árucikkek és pénzügyi eszközök árára vonatkozó pénzügyi tájékoztatás; pénzügyi

becslési szolgáltatások; bélyegek, ékszerek, műtárgyak, antikvitások, érmék értékbecslése; csekkbeváltás;

csekkellenőrzés; csekkfeldolgozás; hitelkártya ellenőrzés; folyószámla szolgáltatások;

 ingatlantulajdon-kezelés;online banki szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00116

 ( 220 ) 2016.01.15.

 ( 731 )  UNICREDIT S.P.A., Roma (IT)

 ( 740 )  SBG&K Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  36    Kereskedelmi banki tevékenységek; pénzügyi szolgáltatások és monetáris ügyletek; biztosítás; ingatlan

ügyletek; internet banki szolgáltatások; telebank szolgáltatások; biztosítási és pénzügyi információk, valamint

konzultációs szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos tájékoztatás; pénzügyi elemzés; hitelkártyák és betéti kártyák

kibocsátása; átmeneti hitelek biztosítása; részletfizetési hitelnyújtás; kölcsön (finanszírozás); hitelgaranciák,

kezességvállalás; hitelnyújtással kapcsolatos szolgáltatások; részletfizetési hitelnyújtás; kölcsönnyújtás;

finanszírozási szolgáltatások vállalatok számára történő alaptőke biztosításához; jelzáloghitelek; saját tőke,

finanszírozás; árutőzsde, nyilvános és zártkörű értékpapír-, részvény- és kötvény elhelyezés, azaz nyilvános és

zártkörű értékpapírok, valamint részvények és kötvények vétele, elosztása és cseréje; pénzügyi befektetéskezelési

szolgáltatások és alkuszi/ügynöki tevékenység olasz és külföldi vállalkozásokba, vállalatokba, testületekbe,

érdekszövetkezetekbe és társulásokba történő befektetések formájában harmadik személy részére;

biztosításközvetítés; faktorálási ügynökségek; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; hitelkártyák

kezelésével kapcsolatos szolgáltatások ügyintézése; hitelkártya tranzakciót feldolgozó szolgáltatások;

elektronikus hitelkártya-tranzakciók; hitelkártya-tranzakcióhoz kapcsolódó pénzügyi kockázatkezelés globális

számítógép-hálózaton keresztül;betéti kártyás tranzakciók feldolgozása mások számára; betéti kártya

szolgáltatások; betéti kártya érvényesítési szolgáltatások; bankkártyák és betéti kártyák kibocsátásával

kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások;betéti kártyás fizetések feldolgozása; hitelkártya és betéti kártya

szolgáltatások; szolgáltatások bankkártyákhoz, hitelkártyákhoz, betéti kártyákhoz és elektronikus fizetésekhez;

hitelkártyák és betéti kártyák kibocsátása; betéti kártya tranzakcióhoz kapcsolódó pénzügyi kockázatkezelés

globális számítógép-hálózaton keresztül; tőkebefektetés; tőkealap kezelés; pénzügyi elemzések; befektetési

alapok kezelése; közös pénzalapok; közös pénzalapok igazgatása; elektronikus tőkeátutalás; hiteltörlesztési

felelősséggel kapcsolatos személyi biztosítás; hitelkártyák kezelésével kapcsolatos szolgáltatások ügyintézése;

részvények, kötvények, árucikkek és pénzügyi eszközök árára vonatkozó pénzügyi tájékoztatás; pénzügyi

becslési szolgáltatások; bélyegek, ékszerek, műtárgyak, antikvitások, érmék értékbecslése; csekkbeváltás;

csekkellenőrzés; csekkfeldolgozás; hitelkártya ellenőrzés; folyószámla szolgáltatások;

 ingatlantulajdon-kezelés;online banki szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00144

 ( 220 ) 2016.01.19.

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

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Filmek (mozgókép); animációs filmek/rajzfilmek; mozifilmek; mágneses felvételek; optikai felvételek;

magneto-optikai felvételek; félvezető technikával rögzített felvételek; audiovizuális oktató berendezések;

interneten és vezeték nélküli eszközökön keresztül letölthető elektronikus játékok; multimédiás lemezek;

multimédiás felvételek; lézerolvasóval olvasható lemezek; videó-diszkek; számítógépi szoftver;

számítógép-programok; digitális felvételek; adathordozót tartalmazó készülékek vagy eszközök hang és/vagy

mozgókép és/vagy adatok és/vagy információ rögzítésére; készülékek és eszközök hang és/vagy mozgókép

és/vagy videó és/vagy információ rögzítésére és/vagy lejátszására; floppy lemezek; hangfelvételek; műsoros

lemezek/diszkek; felvételek rögzítésére alkalmas lemezek/diszkek; kompakt lemezek/diszkek; hangszalagok;

hangkazetták; videószalagok; lézer lemezek; kompakt lemezek interaktív CD ROM-ok; digitális

videólemezek/diszkek (DVD-k); játékszoftverek mobiltelefonokon és celluláris telefonokon történő használatra;

műsoros kompakt lemezeken, DVD-ken és más elektronikus és digitális adathordozókon rögzített játékok;

multimédiás lemezek; multimédiás felvételek; videólemezek; elektronikus könyvek és publikációk; multimédiás

publikációk; videó publikációk; hologramok, multimédiás elektronikus publikációk (letölthetők), elektronikus

 publikációk (letölthetők).

 38    Műsorszórás; televíziós műsorszórás; rádió műsorszórás; szatellit televíziós műsorszórás; kábeltelevíziós

műsorszórás; telefon kommunikációs szolgáltatások; interaktív telefonos szolgáltatások; telefon üzenetküldő

szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások rádiófrekvencián, telefonon, az interneten, globális hálózaton,

 kábelen, műholdon, mikrohullámú és/vagy elektronikus rendszereken keresztül.

 41    Szórakoztatás és oktatási/nevelési szolgáltatások; kiadói szolgáltatások; televízión, az interneten, mobil

eszközökön és más terjesztési felületeken terjesztett TV-sorozatok útján történő szórakoztatás; szórakoztatás,

nevezetesen, televíziós játék show sorozatra vonatkozó tartalmat nyújtó weboldal biztosítása; online és

mobiltelefonon vagy távközlési hálózatokon keresztül elérhető, nem letölthető interaktív számítógépes játékok

biztosítása; versenyek, játékok, vetélkedők, szórakoztató programok és sportesemények szervezése; show

műsorok, élő előadások és nézők részvételével lebonyolított események szervezése, bemutatása és produkciója;

játékok biztosítása mobil vagy számítógépes hálózatokon keresztül; interaktív hangfelismerő játékok és

vetélkedők; telefonon és mobiltelefonon keresztül nyújtott versenyek és vetélkedők; telefonos vetélkedők

lebonyolítása és szervezése; versenyek, vetélkedők és nyereményjátékok online szolgáltatása; nyereményjátékok

és szerencsejátékok szolgáltatása; szórakoztató és/vagy oktatási-nevelési tartalmú videóklipek mobilhálózatokon

 és számítógép-hálózatokon keresztül történő biztosítása.

 ( 210 ) M 16 00187

 ( 220 ) 2016.01.20.

 ( 731 )  Steigenberger Hotels AG, Frankfurt (DE)

 ( 740 )  Knight Bird & Bird Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Áruk és személyek szállítása; utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások; utazások, hajóutak,

kirándulások, szervezett túrák megszervezése, tartása és lebonyolítása; utaskísérés; üzleti, csoportos és üdülési

célú utazások megszervezése, tartása és lebonyolítása; autókölcsönzés és egyéb szállítójármű -kölcsönzés;

helyfoglalás szállítással kapcsolatban; információnyújtás szállítással és utazással kapcsolatban; tanácsadás
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 utazással kapcsolatban; áruk csomagolása és tárolása.

 43    Hotel, éttermi és üdülőhelyi szolgáltatások; ideiglenes szállásbiztosítás; szállásfoglalás; információk és

tanácsadás biztosítása a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatban; valamennyi fenti szolgáltatás elektronikus médián

 keresztül történő nyújtása, ideértve az internetet is.

 ( 210 ) M 16 00188

 ( 220 ) 2016.01.20.

 ( 731 )  Steigenberger Hotels AG, Frankfurt (DE)

 ( 740 )  Knight Bird & Bird Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Áruk és személyek szállítása; utazásszervezéss; utazási irodai szolgáltatások; utazások, hajóutak,

kirándulások, szervezett túrák megszervezése, tartása és lebonyolítása; utaskísérés; üzleti, csoportos és üdülsi cél

utazások megszervezése, tartása és lebonyolítása; autókölcsönzés és egyéb szállítójármű kölcsönzés; helyfoglalás

szállítással kapcsolatban; információnyújtás szállítással és utazással kapcsolatban; tanácsadás utazással

 kapcsolatban; aruk csomagolása és tárolása.

 43    Hotel, éttermi és üdülőhelyi szolgáltatások; ideiglenes szállásbiztosítás; szállásfoglalás; információk és

tanácsadás biztosítása a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatban; valamennyi fenti szolgáltatás elektronikus médián

 keresztül történő nyújtása, ideértve az internetet is.

 ( 210 ) M 16 00189

 ( 220 ) 2016.01.20.

 ( 731 )  Steigenberger Hotels AG 100%, Frankfurt (DE)

 ( 740 )  dr. Halász Bálint, Knight Bird & Bird Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Áruk és személyek szállítása; utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások; utazások, hajóutak,

kirándulások, szervezett túrák megszervezése, tartása és lebonyolítása; utaskísérés; üzleti, csoportos és üdülési cél

utazások megszervezése, tartása és lebonyolítása; autókölcsönzés és egyéb szállítójármű kölcsönzés; helyfoglalás

szállítással kapcsolatban; információnyújtás szállítással és utazással kapcsolatban; tanácsadás utazással

 kapcsolatban; áruk csomagolása és tárolása.

 43    Hotel, éttermi és üdülőhelyi szolgáltatások; ideiglenes szállásbiztosítás; szállásfoglalás; információk és

tanácsadás biztosítása a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatban; valamennyi fenti szolgáltatás elektronikus médián

 keresztül történő nyújtása, ideértve az internetet is.

 ( 210 ) M 16 00210

 ( 220 ) 2016.01.26.

 ( 731 )  Unilever N.V., AL Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HYDROFILM

 ( 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; kézmosó szerek; tisztító és fényesítő készítményekkel és anyagokkal átitatott kendők.
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 ( 210 ) M 16 00264

 ( 220 ) 2016.01.29.

 ( 731 )  Vakvarjú Csoport Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 16 00283

 ( 220 ) 2016.02.03.

 ( 731 )  VP-MED Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Telefon szolgáltatások.

  44    Egészségügyi tanácsadás; egészségügyi szolgáltatás; orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00285

 ( 220 ) 2016.02.03.

 ( 731 )  Wisdom Business Travel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Budai Zsolt, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Konferencia szervezések reklámozási céllal és kereskedelmi céllal, reklámozás, kereskedelmi ügyletek,

 irodai munkák.

 39    Utazásszervezés, közúti személyszállítás, személyszállítás, nemzetközi utazásszervezés, személyszállítással

 kapcsolatos tájékoztató, különjárati személyszállítás, belföldi személyszállítás, túraszervezések.

 ( 210 ) M 16 00286

 ( 220 ) 2016.02.03.

 ( 731 )  SZAKIZSO MODE Bt., Gyál (HU)

 ( 740 )  DR. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 16 00305

 ( 220 ) 2016.02.05.

 ( 731 )  Nyírség és Rétköz Határán Vidékfejlesztési Egyesület, Kemecse (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Audiovizuális bemutatók; konferenciák szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú

gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális

szolgáltatások; kulturális tevékenységek biztosítása; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák

szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nevelés; oktatás, tanítás; rekreációs célú

 konferenciák szervezése; szakmai képzés; szórakoztatás.

 42    Gyakorlati természetvédelem; ipari elemző és kutató szolgáltatások; környezetvédelemmel kapcsolatos

kutatás; környezetvédelmi konzultáció; környezetvédelmi vizsgálati és ellenőrzési szolgáltatások;

környezetvédelmi vizsgálatok; természetvédelemmel kapcsolatos tudományos kutatások; természetvédelemmel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és

 kutatói tevékenység; tudományos kutatás; vidékfejlesztésre vonatkozó építészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 16 00346

 ( 220 ) 2016.02.09.

 ( 731 )  La Crema Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; fagylaltok; jég.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 16 00351

 ( 220 ) 2016.02.09.

 ( 731 )  Ultinous Információtechnológiai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Balázs László, Érd

 ( 541 ) CamMiner

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  38    Távközlés (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).

 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 16 00796

 ( 220 ) 2016.03.05.

 ( 731 )  SANOFI, 75008 Paris (FR)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) eredeti Magne B6
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 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, vitaminok és élelmiszer kiegészítők.

 ( 210 ) M 16 00981

 ( 220 ) 2016.03.23.

 ( 731 )  "SAGA 92 Trade" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FATÁL ÉTTEREM

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

 valamennyi szolgáltatás).

A rovat 81 darab közlést tartalmaz.
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