
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  211.476

 ( 151 )  2013.11.29.

 ( 210 )  M 11 00672

 ( 220 )  2011.03.08.

 ( 732 )  Eventus Pharma Kft., Nyíregyháza (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő szerek; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony

 állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek).

  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.

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

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

 és kutató szolgáltatások.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  212.458

 ( 151 )  2014.04.07.

 ( 210 )  M 11 04216

 ( 220 )  2011.12.29.

 ( 732 )  Well Done St. Moritz Kft., Komárom (HU)

 ( 740 )  dr. Nemes Andrea, dr. Nemes Andrea Ügyvédi Iroda, Komárom

  

( 591 )

 ( 511 )  3    Tisztitószerek.

 ( 111 )  217.961

 ( 151 )  2016.02.26.

 ( 210 )  M 15 00301

 ( 220 )  2015.02.03.

 ( 732 )  Advanved Optronic Devices (ASIA) Co. Limited, Hung Hom, Kowloon (HK)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Fűtő, gőzfejlesztő, főző, hűtő berendezések, szárító, szellőztető, vízellátásra- és egészségügyi célokra való

 berendezések.

 ( 111 )  217.966

 ( 151 )  2016.02.29.

 ( 210 )  M 14 01492
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 ( 220 )  2014.05.09.

 ( 732 )  Café NEXT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera ügyvéd,Dr. Hatházi Vera 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    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; az előbbiek fogyasztási cikkekhez

 kapcsolódó kiskereskedelmi és franchise szolgáltatások kivételével; reklámozás.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.002

 ( 151 )  2016.04.11.

 ( 210 )  M 15 02508

 ( 220 )  2015.09.15.

 ( 732 )  Berki Sándor, Gödöllő (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   29    Húsételek, húspogácsa, gyros, hamburger, virsli, hot-dog.

 30    Péksütemények, pita, szendvicsek, snack ételek, pástétomok, tésztaételek, mártások, sütemények, fagylalt,

 jégkrém.

  43    Vendéglátás, étkezdék, gyorséttermek.

 ( 111 )  218.003

 ( 151 )  2016.04.11.

 ( 210 )  M 15 02118

 ( 220 )  2015.08.04.

 ( 732 )  Déri András, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Börzsei Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 )  LIMO-KING

 ( 511 )   35    Hirdetési hely kölcsönzése, reklámfilmek előállítása, reklámozás.

 39    Áruszállítás, autóbérlés, autóbusz-közlekedés, autóbuszok bérbeadása, futárszolgálat [üzenetek vagy áruk

továbbítására], fuvarozás, gépkocsival történő szállítás, jármüvek kölcsönzése, járművezetői szolgáltatás,

 személyszállítás, utaskísérés, utasszállítás.

 ( 111 )  218.004

 ( 151 )  2016.04.11.

 ( 210 )  M 15 02108

 ( 220 )  2015.08.03.
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 ( 732 )  Rossmann Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Üllő (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs László, Réti, Antall 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).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 művirágok (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).

 ( 111 )  218.005

 ( 151 )  2016.04.11.

 ( 210 )  M 15 01731

 ( 220 )  2015.06.26.

 ( 732 )  GOJO Industries, Inc., Akron, Ohio (US)

 ( 300 )  86/586,751 2015.04.03. US

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

 ( 541 )  PURELL

 ( 511 ) 3    A 86/586,751. sz. USPTO elsőbbséggel: általános célú tisztítók; mosdószappanok; krémszappanok;

fertőtlenítő szappanok; archidratálók; kéztisztító anyagok; kézmosó szappanok; folyékony szappanok;

gyógyszappanok; perineális krémek; előnedvesített törlőkendők háztartási tisztításhoz; egyszer használatos,

tisztító vegyi anyagokkal vagy összetevőkkel impregnált tisztítókendők személyi higiéniai célra; egyszer

használatos, tisztító vegyi anyagokkal vagy összetevőkkel impregnált tisztítókendők háztartási célra; egyszer

használatos, tisztító vegyi anyagokkal vagy összetevőkkel impregnált tisztítókendők ipari és kereskedelmi célra;

bőrhidratálók; szappanok testápoláshoz; szappanok személyi használatra; szappanok; kézhidratálók; nagy

hatékonyságú kéztisztító készítmények, kéz szappanok, krém típusú kéztisztító készítmények, kéztisztító habok,

bőrtisztító folyadékok, védő testkrémek és testápolók, testápoló típusú testszappanok, hab jellegű testszappanok,

kézkrémek, samponok és testlemosók, tisztító anyagokkal impregnált törlőkendők és az előbb említettek

 újratölthető adagolói; tisztítók kemény felületekhez, és az előbb említettek újratölthető adagolói.

5    Egészségügyi sterilizáló készítmények; előnedvesített törlőkendők higienizálási célra; előnedvesített

törlőkendők fertőtlenítéshez; előnedvesített törlőkendők sterilizáláshoz; általános használatú fertőtlenítők;

általános használható higiénizálók; általános használatú sterilizálók; egyszer használatos, fertőtlenítő vegyi

anyagokkal vagy öszszetevőkkel impregnált tisztítókendők háztartási célra; egyszer használatos higiéniai

tisztítókendők; egyszer használatos, sterilizáló összetevőkkel impregnált tisztítókendők; előnedvesített

 törlőkendők sterilizálási célokra; fertőtlenítők kemény felületekhez, higiénizálók kemény felületekhez.

 ( 111 )  218.006

 ( 151 )  2016.04.11.

 ( 210 )  M 15 01733

 ( 220 )  2015.06.26.
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 ( 732 )  LINCSIR Kft., Csévharaszt (HU)

 ( 541 )  Nádas Pihenőpark

 ( 511 )  41    Szabadidős tevékenység; strand szolgáltatás; kalandparki tevékenység; játszótér üzemeltetés; horgászat;

egyéb szabadtéri játékok és egyéb szabadtéri sporttevékenység szervezése; zenés műsorok, koncert, bálok

 szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása.

  43    Szálláshely szolgáltatás, éttermi és rendezvényi vendéglátás.

 ( 111 )  218.050

 ( 151 )  2016.03.21.

 ( 210 )  M 15 01914

 ( 220 )  2015.07.15.

 ( 732 )  TELEKOM-Line Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Lakatos Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

 ( 111 )  218.072

 ( 151 )  2016.03.25.

 ( 210 )  M 15 00329

 ( 220 )  2015.02.06.

 ( 732 )  World Solution Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Szőnyi Viktor, dr. Szőnyi Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek; arc-, test-, haj- és szájápoló kozmetikumok, hajmosó és

 hajápoló szerek; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

 étrendkiegészítők emberek és állatok számára; táplálék-kiegészítők; vitaminkészítmények.

  10    Állapotfelmérő, -jelző és -ellenőrző készülékek; gyógyászati készülékek; gyógyászati segédeszközök.

 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; zöldség-, gomba-kivonatok;

 zöldség-, gomba-szárítmányok és őrlemények.

  30    Gyógynövény-kivonatok, gyógynövény-szárítmányok és őrlemények.

 ( 111 )  218.073
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 ( 151 )  2016.03.25.

 ( 210 )  M 14 00208

 ( 220 )  2014.01.24.

 ( 732 )  Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  URBANISTA

 ( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.074

 ( 151 )  2016.03.25.

 ( 210 )  M 15 02151

 ( 220 )  2015.08.05.

 ( 732 )  Molnár Péter, Uszód (HU)

 ( 541 )  Botond-bikes

 ( 511 )   12    Kétkerekű jármű; kerékpár és valamennyi 12.osztályba tartozó kerékpár alkatrész és kiegészítő.

  25    Ruházati cikkek; lábbelik, fejrevalók, elsősorban kerékpárokkal való használatra.

 ( 111 )  218.075

 ( 151 )  2016.03.25.

 ( 210 )  M 15 01362

 ( 220 )  2015.05.20.

 ( 732 )  Arla Foods amba, Viby J. (DK)

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

 ( 541 )  A finom étel Lurpak vajat érdemel

 ( 511 )  29    Tejtermékek, ideértve: vaj, az ízesítő adalékanyagokat tartalmazó vaj, a ghee (tisztított vaj), kenhető (vegyes

 vajjal készülő termékek), sajtok, tej és tartósított tejek, étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  218.076

 ( 151 )  2016.03.25.

 ( 210 )  M 15 02271

 ( 220 )  2015.08.19.

 ( 732 )  Destillerie Schmitz Pálinkafőző Bt., Cserszegtomaj (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinkák.

  35    Pálinkák kis- és nagykereskedelme, kereskedelmi célú pálinka bemutatók és kóstolók.

 ( 111 )  218.077

 ( 151 )  2016.03.25.

 ( 210 )  M 15 02152
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 ( 220 )  2015.08.06.

 ( 732 )  Actavis Group PTC ehf., 200 Hafnarfjordur (IS)

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

 ( 541 )  LIPETIMIB

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

 ( 111 )  218.078

 ( 151 )  2016.03.25.

 ( 210 )  M 15 00843

 ( 220 )  2015.03.23.

 ( 732 )  BEEBOR Első Magyar Mézbor Manufaktúra Kft., Dabas (HU)

 ( 740 )  Dr. Ócsai József ügyvéd,DR. ÓCSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, tea, méz, melaszszirup; ecet.

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

 áru).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.079

 ( 151 )  2016.03.25.

 ( 210 )  M 15 02270

 ( 220 )  2015.08.19.

 ( 732 )  Liber8Tech Hungary Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Digitális képkeretek, egér-alátétek, egér (számítógép periféria), elektronikus címkék árukhoz, elektronikus

határidőnaplók, elektronikus hirdetőtáblák, elektronikus közlemények (letölthető), fejhallgatók, karkötők

(mágneses személyazonosító), kódolt kulcskártyák, kódolt mágneskártyák, laptop táskák, laptop tokok, letölthető

képfájlok, mágneses személyazonosító karkötők, mobiltelefonok, monitorok (számítógépszoftver), monitorok

(számítógépprogramok), napszemüvegek, okos telefonok, olvasóegységek (informatika), személyazonosító

 kártyák (mágneses), szemüvegkeretek, szemüvegtokok.

 14    Apró díszítőtárgyak, bizsuk (ékszerek), díszdobozok órákhoz, díszek (ékszerek), ébresztőórák, ékszerek,

ékszeres dobozok (ládikák vagy dobozok), ékszerkellékek, ékszertokok, fülbevalók, gyűrűk (ékszerek), karkötők

(ékszerek), láncok (ékszerek), mandzsettagombok, medalion, nyakérem, medálok, nyakkendőtűk (csiptetősek),

 nyakláncok (ékszerek), óradobozok, óratokok.

 18    Bőrszíjak (nyerges áru), erszények, pénztárcák, hitelkártyatartók (levéltárcák), kalapdobozok bőrből,

kézitáskák, névjegykártyatartók, szemellenzők (hámok), táskák, táskák (zacskók, tasakok) csomagolásra, bőrből,

 utazókészletek (bőráruk), utazóládák, útitáskák.

 ( 111 )  218.080

 ( 151 )  2016.03.25.

 ( 210 )  M 15 02282

 ( 220 )  2015.08.24.

 ( 732 )  Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 300 )  0666637 2015.02.24. JM

 ( 740 )  Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  RETINA
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 ( 511 )  14    Órák és más időmérő eszközök; karórák; órák; időmérők; időmérőként használt kronográfok; kronométerek;

óraszíjak; tokok karórákhoz, faliórákhoz és más időmérő eszközökhöz; alkatrészek karórákhoz, faliórákhoz és

 más időmérő eszközökhöz; ékszerek.

 ( 111 )  218.081

 ( 151 )  2016.03.25.

 ( 210 )  M 15 01220

 ( 220 )  2015.05.05.

 ( 732 )  Magyar Kerékpársportok Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kosztoványi Roland Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Körverseny

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.082

 ( 151 )  2016.03.25.

 ( 210 )  M 15 01242

 ( 220 )  2015.05.06.

 ( 732 )  Kempinski Hotel Budapest Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hideg étel, cukrászati készítmény, édesipari termék, kenyér- és pékáru, sütőipari termék, zöldség-gyümölcs,

tej, tejtermékek, csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, édességáru, kávéital

elvitelre, közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék, egyéb élelmiszer, ruházat, könyv termékekkel kapcsolatos

 kiskereskedelem.

 43    Vendéglátási és éttermi szolgáltatások; beleértve a kávéházak, bárok, kantinok, büfék, étkezdék,

 gyorséttermek üzemeltetését; catering szolgáltatás: külső helyszínen éttermi szolgáltatás nyújtása.

 ( 111 )  218.083

 ( 151 )  2016.03.25.

 ( 210 )  M 15 01760

 ( 220 )  2015.06.30.

 ( 732 )  dr. Sümegi Mihály, Budapest (HU)

 ( 541 )  méhbarát

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.112

 ( 151 )  2016.03.30.

 ( 210 )  M 15 01386

 ( 220 )  2015.05.22.

 ( 732 )  INDISO Sóklinika Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, PATINORG Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 5    Inhaláló szerek; ásványi sók gyógyászati használatra; sók gyógyászati használatra; nátriumsók gyógyászati

használatra; káliumsók gyógyászati használatra; vegyi termékek gyógyszerészeti használatra; hörghurut elleni

készítmények; inhalációs gyógyszerkészítmények légúti betegségek és rendellenességek kezelésére; inhalációs

sótartalmú készítmények légúti betegségek és rendellenességek kezelésére; inhalációs gyógyszerkészítmények

 pulmonális hipertónia kezelésére.

 10    Inhaláló készülékek; orvosi inhaláló készülékek; inhalátorok gyógyászati használatra; inhalátorok terápiás

használatra; inhaláló készülékek paramedicinális anyagok elpárologtatására; inhaláló készülékek aromaterápiás

anyagok elpárologtatására; inhaláló készülékek sótartalmú anyagok elpárologtatására; inhaláló készülékek

gyógyászati célokra [üresen árusított]; terápiás és gyógyászati készülékek só-készítmények elpárologtatásához;

gyógyászati készülékek és eszközök; gyógyszerek inhalálás útján történő bejuttatására szolgáló készülékek;

 gyógyszerészeti készítmények inhalálásának megkönnyítését szolgáló orvosi készülékek.

 44    Egészségügyi tanácsadás; egészségügyi szolgáltatások; alternatív orvosi szolgáltatások; terápiás

szolgáltatások; gyógyhelyek szolgáltatásai; orvosi klinikák szolgáltatásai; orvosi szolgáltatások; orvosi rendelők;

otthonok lábadozók utókezelésére; fizi(k)oterápia; gyógyászati berendezések bérbeadása; egészségügyi

 berendezések kölcsönzése.

 ( 111 )  218.113

 ( 151 )  2016.03.30.

 ( 210 )  M 15 01387

 ( 220 )  2015.05.22.

 ( 732 )  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

 számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.

  16    Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

 35    Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;

 reklámozás.

  38    Távközlés.

 39    Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása; postaküldemények továbbítása;

 raktározás, tárolás.

  41    On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízióprogramok készítése.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus

adattárolás; szoftverek, mint szolgáltatások; számítógép-szoftver fenntartása; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;

 számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.

 ( 111 )  218.114

 ( 151 )  2016.03.30.

 ( 210 )  M 15 01389

 ( 220 )  2015.05.22.

 ( 732 )  Cafe Mistral Kft., Remeteszőlős (HU)

 ( 740 )  dr. Lukovits Péter, Dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.116

 ( 151 )  2016.03.30.

 ( 210 )  M 15 01395

 ( 220 )  2015.05.22.

 ( 732 )  Losó Viktor, Albertirsa (HU)

 ( 740 )  dr. Kenéz Márta, Albertirsa

 ( 541 )  MIRELITE STREET FOOD

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

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

 számára; maláta.

 ( 111 )  218.117

 ( 151 )  2016.03.30.

 ( 210 )  M 15 01397

 ( 220 )  2015.05.22.

 ( 732 )  Econix Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Rádi Péter, Budapest

 ( 541 )  Életre keltjük épületét.

 ( 511 )   37    Építőipari kivitelezés.

 ( 111 )  218.118

 ( 151 )  2016.03.30.

 ( 210 )  M 15 01513

 ( 220 )  2015.06.05.

 ( 732 )  Csőke Gáborné, Fegyvernek (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 8. szám, 2016.04.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M685



 ( 111 )  218.119

 ( 151 )  2016.03.30.

 ( 210 )  M 15 01655

 ( 220 )  2015.06.19.

 ( 732 )  Lakics Gépgyártó Kft., Kaposvár (HU)

 ( 541 )  WIND THE WAY

 ( 511 ) 7    Generátorok; generátorok szélturbinákhoz; áramfejlesztő generátorok; nagyfeszültségű generátorok;

 szinkrongenerátorok; szélturbinák; turbinák energiafejlesztéshez.

  37    Turbinák javítása.

  40    Energiatermelés; fémek hőkezelése; fémmegmunkálás.

 ( 111 )  218.120

 ( 151 )  2016.03.30.

 ( 210 )  M 15 01659

 ( 220 )  2015.06.22.

 ( 732 )  TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari Rt., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tej; tejitalok; tejtermékek; ízesített tej; tejes italok; magas tejtartalmú tejes italok; ízesített tejitalok; főként

 tejet tartalmazó tejes italok; tejből készült vagy tejtartalmú italok; tejből készült italok.

 ( 111 )  218.121

 ( 151 )  2016.03.30.

 ( 210 )  M 15 01771

 ( 220 )  2015.07.02.

 ( 732 )  Gelato Art Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; fagylaltok; jég; jégkása.

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

  43    Fagylaltozó és cukrászda.

 ( 111 )  218.122

 ( 151 )  2016.03.30.

 ( 210 )  M 15 01773

 ( 220 )  2015.07.02.

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti
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vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

 ( 111 )  218.123

 ( 151 )  2016.03.30.

 ( 210 )  M 15 01774

 ( 220 )  2015.07.02.

 ( 732 )  Dinnyés József Mátyás, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  218.124

 ( 151 )  2016.03.30.

 ( 210 )  M 15 01775

 ( 220 )  2015.07.02.

 ( 732 )  Terrán Tetőcserép Gyártó Kft., Bóly (HU)

 ( 541 )  SYNUS

 ( 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 áru).

 ( 111 )  218.125

 ( 151 )  2016.03.30.

 ( 210 )  M 15 01779

 ( 220 )  2015.07.02.

 ( 732 )  WinterTrade ZRt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Horváth József, Szeged

 ( 541 )  SCALA

 ( 511 )   29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek, kompótok.

 ( 111 )  218.126

 ( 151 )  2016.03.30.

 ( 210 )  M 15 01781

 ( 220 )  2015.07.03.

 ( 732 )  KWS Magyarország Vetőmagtermelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

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

 ( 541 )  WRD Wide Row Design

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

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

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
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 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.129

 ( 151 )  2016.03.31.

 ( 210 )  M 15 01835

 ( 220 )  2015.07.08.

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

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

 ( 541 )  Reál Bubi

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

 és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  218.130

 ( 151 )  2016.03.31.

 ( 210 )  M 15 00716

 ( 220 )  2015.03.11.

 ( 732 )  Orbán Balázs Zoltán, Telki (HU)

 ( 740 )  dr. Peszlen Zoltán, Budapest

 ( 541 )  MPI GLOBAL WORLD WIDE TECHNOLOGY SYSTEM

 ( 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).

 ( 111 )  218.131

 ( 151 )  2016.03.31.

 ( 210 )  M 15 01638

 ( 220 )  2015.06.17.

 ( 732 )  Liber8Tech Hungary Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Digitális képkeretek, egér-a1átétek, egér (számítógép periféria), elektronikus címkék árukhoz, elektronikus

határidőnaplók, elektronikus hirdetőtáblák, elektronikus közlemények (letölthető), fejhallgatók, karkötők

(mágneses személyazonosító), kódolt kulcskártyák, kódolt mágneskártyák, laptok táskák, laptop tokok, letölthető

képfájlok, mágneses személyazonosító karkötők, mobiltelefonok, manitorok (számítógépszoftver), manitorok

(számítógépprogramok), napszemüvegek, okos telefonok, olvasóegységek (informatika), személyazonosító

 kártyák (mágneses), szemüvegkeretek, szemüvegtokok.

 14    Apró díszítőtárgyak, bizsuk (ékszerek), díszdobozak órákhoz, díszek (ékszerek), ébresztőórák, ékszerek,

ékszeres dobozok (ládikák vagy dobozok), ékszerkellékek, ékszertokok, fúlbevalók, gyűrűk (ékszerek), karkötők

(ékszerek), láncok (ékszerek), mandzsettagombok, medalion, nyakérem, medálok, nyakkendőtűk (csíptetősek),
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 nyakláncok (ékszerek), óradobozok, óratokok.

 42    Csomagolástervezési szolgáltatások, divattervezés, elektronikus adattárolás, grafikai szolgáltatások, ipari

 formatervezés, stíldíszítés (ipari formatervezés), új termékek kutatása és fejlesztése mások számára.

 ( 111 )  218.132

 ( 151 )  2016.03.31.

 ( 210 )  M 15 01886

 ( 220 )  2015.07.13.

 ( 732 )  Julienne Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kapás Lilla, Budapest

 ( 541 )  Vita Family

 ( 511 )  5    Gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  218.133

 ( 151 )  2016.03.31.

 ( 210 )  M 15 01761

 ( 220 )  2015.06.30.

 ( 732 )  dr. Sümegi Mihály, Budapest (HU)

 ( 541 )  EKOVIT

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

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

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

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

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

 ( 111 )  218.134

 ( 151 )  2016.03.31.

 ( 210 )  M 15 01887

 ( 220 )  2015.07.13.

 ( 732 )  Julienne Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kapás Lilla, Budapest

 ( 541 )  Glutén Nagyi

 ( 511 )  5    Gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  218.135

 ( 151 )  2016.03.31.

 ( 210 )  M 15 01890

 ( 220 )  2015.07.13.

 ( 732 )  Petrik Sándor, Monor (HU)

 Petrik Balázs, Monor (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Hanghordozók.
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  41    Zenekari, előadóművészi, kulturális és stúdió szolgáltatások zeneszerzői és zenészi produkciók.

 ( 111 )  218.136

 ( 151 )  2016.03.31.

 ( 210 )  M 15 01899

 ( 220 )  2015.07.14.

 ( 732 )  Betty Ice Hungária Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Szívós Tamás Lajos, Debrecen

 ( 541 )  BETTY BLUE BEL'CANTO

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

 és tejtermékek.

  30    Péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; jég.

 ( 111 )  218.137

 ( 151 )  2016.03.31.

 ( 210 )  M 15 02021

 ( 220 )  2015.07.27.

 ( 732 )  TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Sajtok, ömlesztett sajtok, sajttermékek.

 ( 111 )  218.138

 ( 151 )  2016.03.31.

 ( 210 )  M 14 03550

 ( 220 )  2014.11.24.

 ( 732 )  HARMAT Kiadói Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hejreczki Kornél, Budapest

 ( 541 )  Házasság Hete

 ( 511 )  41    Bibliai alapokon nyugvó házasság támogatására szolgáló előadássorozatok, rendezvények szervezése és

 lebonyolítása, kiadványok szerkesztése, online felület biztosítása.

 ( 111 )  218.139

 ( 151 )  2016.03.31.

 ( 210 )  M 15 02027

 ( 220 )  2015.07.28.

 ( 732 )  Danubia Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Probakne

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 111 )  218.140

 ( 151 )  2016.03.31.

 ( 210 )  M 15 01637

 ( 220 )  2015.06.17.

 ( 732 )  Vas László Zoltán, Szada (HU)

 ( 541 )  SANYO

 ( 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).

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

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

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

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  218.141

 ( 151 )  2016.03.31.

 ( 210 )  M 15 02028

 ( 220 )  2015.07.28.

 ( 732 )  EVISIT Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  NeuroNews

 ( 511 )   41    Szakmai képzés; oktatás; továbbképzés; egészségügyi képzés.

  42    Internetes oktatás; egészségügyi információközlés, szoftverek fejlesztése.

 ( 111 )  218.142

 ( 151 )  2016.03.31.

 ( 210 )  M 15 02023

 ( 220 )  2015.07.27.

 ( 732 )  VG AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  EMERALD

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trágyák; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi

 anyagok.

5    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; kártékony állatok irtására szolgáló

 készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  218.143

 ( 151 )  2016.03.31.

 ( 210 )  M 15 02022

 ( 220 )  2015.07.27.

 ( 732 )  VG AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  SHERIF

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

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

 (herbicidek).
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 ( 111 )  218.144

 ( 151 )  2016.03.31.

 ( 210 )  M 15 02017

 ( 220 )  2015.07.27.

 ( 732 )  Nemes Zsolt, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 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, marketing; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, reklámanyagok és hirdetési hely

kölcsönzése, kirakatrendezés, reklámanyag naprakész állapotba hozása, rádiós reklámozás, reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámeszközök tervezése és formatervezése,

reklámfilmek előállítása, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése, szabadtéri hirdetés,

 telemarketing szolgáltatások.

 42    Arculattervezés, honlap dizájn tanácsadás, ipari formatervezés, web oldalak alkotása és fenntartása mások

 számára.

 ( 111 )  218.145

 ( 151 )  2016.03.31.

 ( 210 )  M 15 02014

 ( 220 )  2015.07.27.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon-Fiala János, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

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

 ( 111 )  218.146

 ( 151 )  2016.03.31.

 ( 210 )  M 15 01896

 ( 220 )  2015.07.14.

 ( 732 )  TAKLER Pince Kft., Decs (HU)

 ( 740 )  Dr. Ruppert Ildikó, Szekszárd

  

( 546 )
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 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  218.147

 ( 151 )  2016.03.31.

 ( 210 )  M 15 01631

 ( 220 )  2015.06.17.

 ( 732 )  Freethinker Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Berényi Krisztina, 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).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.148

 ( 151 )  2016.03.31.

 ( 210 )  M 15 01500

 ( 220 )  2015.06.04.

 ( 732 )  Szabó Győző, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrendes jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 111 )  218.149

 ( 151 )  2016.03.31.

 ( 210 )  M 15 00715

 ( 220 )  2015.03.11.

 ( 732 )  Orbán Balázs Zoltán, Telki (HU)

 ( 740 )  dr. Peszlen Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.152

 ( 151 )  2016.04.04.

 ( 210 )  M 15 00224

 ( 220 )  2015.01.27.

 ( 732 )  ADLA Varrodai Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 541 )  RUHADOKI

 ( 511 )  37    Feldolgozott bőr javítása, ruhagőzölés, vasalás, ruhajavítás, ruhák felújítása, stoppolás (ruhajavítás},

 szőrmék karbantartása, javítása, zipzár és zipzár kocsi cseréje, bútorszövet javítása.

 40    Kelmék beszegése, kelme szabása, ruhák átalakítása, ruhavarrás, steppelés, tűzés, szabás, szabászati

szolgáltatások, szőrmebundák, textilek, bőr(áru) és kelmék egyedi fazonigazítása, szűcsmunkák, textilanyagok

 kezelése, gombozás, patentozás, függöny méretre varrása, bútorszövet méretre igazítása.

 ( 111 )  218.153

 ( 151 )  2016.04.04.

 ( 210 )  M 15 01251

 ( 220 )  2015.05.06.

 ( 732 )  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pancsira Lajos, Pancsira Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Magyar Bormustra

 ( 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); borversenyek szervezése, rendezése.

 42    Információtechnológia (IT) tanácsadási szolgáltatások, minőségellenőrzés, számítógépprogramok

kidolgozása, számítógépprogramok korszerűsítése, technológiai tanácsadás, tudományos laboratóriumi

 szolgáltatások, vegyelemzés, kémiai analízis.

 ( 111 )  218.154

 ( 151 )  2016.04.04.

 ( 210 )  M 15 01252

 ( 220 )  2015.05.06.

 ( 732 )  Mészáros Gábor, Fót (HU)

 ( 740 )  dr. Erős Petra, Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )  16    Csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; fapép karton

[papíráru]; karakterek [számok és betűk]; karton; papír; papíráruk; regenerált cellulózlapok csomagoláshoz;

 zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.

 30    Csokoládé; cukor; édesgyökér [cukrászáru]; édesítőszerek, (természetes); fahéj [fűszer]; fűszerek; fűszerek,

ízesítők; gyömbér [fűszer]; gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru]; ízesítőszerek; kakaó; kakaós termékek;
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kandiscukor; karamellák [cukorkák]; kávé; kávéaromák; méz; nádcukor szirup; pudingok; vanília [ízesítőszer];

 vanillin [vaníliapótló].

 ( 111 )  218.155

 ( 151 )  2016.04.04.

 ( 210 )  M 15 01263

 ( 220 )  2015.05.07.

 ( 732 )  Szikrai Borászati Kft., Nyárlőrinc (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Mária, Kecskemét

  

( 554 )

 ( 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).

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

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

 ( 111 )  218.156

 ( 151 )  2016.04.04.

 ( 210 )  M 15 01647

 ( 220 )  2015.06.18.

 ( 732 )  The North Face Apparel Corp., Wilmington, Delaware (US)

 ( 300 )  86/484,993 2014.12.18. US

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

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  218.157

 ( 151 )  2016.04.04.

 ( 210 )  M 14 03441

 ( 220 )  2014.11.14.

 ( 732 )  Dating Central Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Esztergom (HU)

 ( 740 )  dr. Erdős Anett, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; manöken/modell-szolgáltatások reklám

 vagy kereskedelmi célból; marketing.

 38    Mobiltelefonos kommunikáció; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; internetes

 fórumok biztosítása; üzenetek küldése.

  41    Szórakoztatás; fényképészet; szépségversenyek szervezése.

 ( 111 )  218.158

 ( 151 )  2016.04.04.

 ( 210 )  M 14 01319
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 ( 220 )  2014.04.25.

 ( 732 )  Dr. Dózsa István 100%, Debrecen (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  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); töltőállomás üzemanyaggal történő ellátása.

 ( 111 )  218.159

 ( 151 )  2016.04.04.

 ( 210 )  M 15 01519

 ( 220 )  2015.06.05.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Édes- és sós péksütemények, cukrászsütemények, kekszek, gabona vagy rizs alapú snack ételek, tea,

 csokoládé, kakaó, kávé alapú italok, csokoládék, fagylaltok.

 32    Alkoholmentes italok, gyümölcslevek és zőldséglevek, szódavizek, vizek, ásványvizek, alkoholmentes

 koktélok, limonádék, készítmények és szörpök italokhoz.

 35    Édes- és sós péksütemények, cukrászsütemények, kekszek, gabona vagy rizs alapú snack ételek, tea,

csokoládé, kakaó, kávé alapú italok, csokoládék, fagylaltok; alkoholmentes italok, gyümölcslevek és

zöldséglevek, szódavizek, vizek, ásványvizek, alkoholmentes koktélok, limonádék reklámozása, marketingje, kis-

 és nagykereskedelme.

 ( 111 )  218.160

 ( 151 )  2016.04.06.

 ( 210 )  M 15 02256

 ( 220 )  2015.08.18.

 ( 732 )  West Health Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Berec Brigitta, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruminták terjesztése; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;

 higiéniai készítmények, gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; marketing.

 41    Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatás, egészségügyi tanácsadás és szolgáltatás,

 fizikoterápia.

 44    Oktatás, sportszolgáltatás, rendezvények szervezése; egészségvédő klubok szolgáltatásai; sport edzőtábori

 szolgáltatások.

 ( 111 )  218.161

 ( 151 )  2016.04.06.

 ( 210 )  M 15 02257

 ( 220 )  2015.08.18.

 ( 732 )  T&G Health Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Berec Brigitta, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   16    Kiadványok, folyóiratok.

  35    Reklámtevékenység, hirdetés, internetes reklámozás.

  41    Oktatás, nevelés, rendezvények szervezése.

 ( 111 )  218.162

 ( 151 )  2016.04.06.

 ( 210 )  M 15 02259

 ( 220 )  2015.08.18.

 ( 732 )  AGRIFA, Lamballe (FR)

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

 ( 541 )  PILOT

 ( 511 )   31    Takarmány haszonállatok számára, beleértve a sertést.

 ( 111 )  218.163

 ( 151 )  2016.04.06.

 ( 210 )  M 15 01742

 ( 220 )  2015.06.26.

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

 (HU)

 ( 740 )  dr. Zsilinszky Tibor Krisztián, Zsilinszky Tibor Krisztián, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

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

 ( 111 )  218.164

 ( 151 )  2016.04.06.

 ( 210 )  M 15 00830

 ( 220 )  2015.03.23.

 ( 732 )  Ilovebalaton.hu Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Erdey Péter, Erdey Péter Ügyvédi Iroda, Dunaharaszti

 ( 541 )  I LOVE BALATON ÖBÖLÁTÚSZÁS

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; sportversenyek rendezése;

 szabadidős sportrendezvények rendezése; szabadidős kulturális rendezvények szervezése.

 ( 111 )  218.165

 ( 151 )  2016.04.06.

 ( 210 )  M 14 03160

 ( 220 )  2014.10.15.
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 ( 732 )  Bányai Adrián, Kál (HU)

 ( 541 )  Clean Eating

 ( 511 ) 5    Antioxidáns pirulák; bébiételek; búzacsíra étrend-kiegészítők; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra;

diétás italok gyógyászati használatra; élelmi rostok; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; glükóz

étrend-kiegészítők; gyógynövények; gyógyteák; herbateák gyógyászati használatra; kazein étrend-kiegészítők;

 lenmag étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők; vitaminkészítmények.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 43    Bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete; gyorséttermek;

ivóvíz-automaták bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; önkiszolgáló éttermek; szállodai

 szolgáltatások; vendéglátóipar.

 ( 111 )  218.166

 ( 151 )  2016.04.06.

 ( 210 )  M 15 01726

 ( 220 )  2015.06.25.

 ( 732 )  Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  GESTRERING

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális

gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális

 gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.

 ( 111 )  218.167

 ( 151 )  2016.04.06.

 ( 210 )  M 15 02107

 ( 220 )  2015.08.03.

 ( 732 )  Rossmann Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Üllő (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs László, Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  218.168

 ( 151 )  2016.04.06.

 ( 210 )  M 15 02119

 ( 220 )  2015.08.04.
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 ( 732 )  Rossmann Magyarország Kft., Üllő (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs László, Réti, Antall 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).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 művirágok (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).

 ( 111 )  218.169

 ( 151 )  2016.04.06.

 ( 210 )  M 15 02239

 ( 220 )  2015.08.17.

 ( 732 )  Richter Szebasztián Mihály, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.170

 ( 151 )  2016.04.07.

 ( 210 )  M 15 02233

 ( 220 )  2015.08.14.

 ( 732 )  CONSTANCIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Kovács Edit, Szeged

  

( 546 )

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

 olajok és zsírok.

 30    Kávé, lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; cukor, méz, só;

 fűszeres mártások; fűszerek.
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 35    Élelmiszer kereskedelem, biotermékek forgalmazása, táplálékkiegészítők, alkoholmentes italok, szörpök,

 gyümölcslevek, lekvárok, gyógyászati segédeszközök, egészségmegőrzésre alkalmas eszközök forgalmazása.

 ( 111 )  218.171

 ( 151 )  2016.04.07.

 ( 210 )  M 15 02238

 ( 220 )  2015.08.17.

 ( 732 )  Csótár Ádám Károly, Kisbér (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.172

 ( 151 )  2016.04.07.

 ( 210 )  M 14 02417

 ( 220 )  2014.07.29.

 ( 732 )  Zott SE & Co. KG, Mertingen (DE)

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

 ( 541 )  A tejből készült finomságok gyártója

 ( 511 )  29    Tej, tejtermékek, névszerint ivótej, aludttej, író; joghurt, gyümölcsjoghurt, csokoládés vagy kakaós joghurt;

alkoholmentes kevert tejes italok (főként tejet tartalmazó); kefír; tejszín; lágy fehérsajt; lágy fehérsajt

gyümölcsökkel és fűszernövényekkel; alapvetően tejet és fűszereket tartalmazó desszertek zselatin és/vagy

keményítő kötőanyag felhasználásával; vaj, tisztított vaj, sajtok és sajtkészítmények, tej és tejsavóporak

 élelmiszerként, dietetikus joghurt nem gyógyászati célokra, mindezek tejből vagy tejtermékekből.

  30    Pudingok, fagylaltok, fagylaltporok, mindezek tejből vagy tejtermékekből.

 ( 111 )  218.173

 ( 151 )  2016.04.07.

 ( 210 )  M 15 01852

 ( 220 )  2015.07.10.

 ( 732 )  Pondex Trading & Consulting Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontbó!,

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; fésűkés szivacsok; kefék (az ecsetek

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 42    Csomagolástervezési szolgáltatások, építészeti konzultáció, építészeti szolgáltatások, ipari formatervezés,

 stíldíszítés, új termékek kutatása és fejlesztése mások számára, lakberendezés.

 ( 111 )  218.174

 ( 151 )  2016.04.07.
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 ( 210 )  M 14 03213

 ( 220 )  2014.10.22.

 ( 732 )  Jandowszky Vincent, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zakar Zoltán, Zakar Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BUSINESS AND LEISURE ACCOMODATION

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.175

 ( 151 )  2016.04.07.

 ( 210 )  M 14 01269

 ( 220 )  2014.04.25.

 ( 732 )  Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Együd János ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  biztositasok.hu

 ( 511 )  35    Információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba

való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

 ( 111 )  218.176

 ( 151 )  2016.04.07.

 ( 210 )  M 14 01268

 ( 220 )  2014.04.25.

 ( 732 )  Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Együd János ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  biztosítások.hu

 ( 511 )  35    Információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba

való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

 ( 111 )  218.177

 ( 151 )  2016.04.07.

 ( 210 )  M 15 02120

 ( 220 )  2015.08.04.

 ( 732 )  Rossmann Magyarország Kft., Üllő (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs László, Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  218.178

 ( 151 )  2016.04.07.

 ( 210 )  M 15 02106

 ( 220 )  2015.08.03.

 ( 732 )  Rossmann Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Üllő (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs László, Réti, Antall 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).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 művirágok (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).

 ( 111 )  218.179

 ( 151 )  2016.04.07.

 ( 210 )  M 15 01596

 ( 220 )  2015.06.12.

 ( 732 )  Shen Ku-Liang, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  218.180

 ( 151 )  2016.04.07.

 ( 210 )  M 14 03157

 ( 220 )  2014.10.16.

 ( 732 )  Hello Kft., Békéscsaba (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 8. szám, 2016.04.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M702



 ( 740 )  Séllei Sándor, Békéscsaba

  
( 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; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.

  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).

 ( 111 )  218.182

 ( 151 )  2016.04.07.

 ( 210 )  M 15 00040

 ( 220 )  2015.01.12.

 ( 732 )  "Nagyrédei Szőlők" Borforgalmazó Kft., Nagyréde (HU)

 ( 740 )  dr. Szöllősi László, Szöllősi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    "Mátra" eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; hirdetési hely

kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása;

 reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; szabadtéri hirdetés, televíziós reklámozás.

 ( 111 )  218.183

 ( 151 )  2016.04.07.

 ( 210 )  M 15 00044

 ( 220 )  2015.01.12.

 ( 732 )  Hirschler Glas Kft., Sopron (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Tükrök, visszapillantó tükrök.

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

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

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

  40    Üvegformázás, vágás, hajlítás, bevonattal való ellátás, csiszolás.

 ( 111 )  218.184

 ( 151 )  2016.04.07.
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 ( 210 )  M 15 01008

 ( 220 )  2015.04.08.

 ( 732 )  Trunkos András, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Román István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrendkiegészítők emberek számára.

  35    Marketing.

  43    Vendéglátóipar, étel-házhozszállítás.

 ( 111 )  218.189

 ( 151 )  2016.04.08.

 ( 210 )  M 15 01769

 ( 220 )  2015.06.30.

 ( 732 )  dr. Strassburger Gyula, Miskolc (HU)

 ( 541 )  Mindenkit érhet jogeset

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; alternatív

 vitarendezési szolgáltatások, jogi dokumentumok elkészítése, jogi kutatás.

 ( 111 )  218.191

 ( 151 )  2016.04.08.

 ( 210 )  M 15 01648

 ( 220 )  2015.06.17.

 ( 732 )  Gergics Róbert 50%, Szentlőrinc (HU)

 Hornyák István 50%, Szentlőrinc (HU)

 ( 740 )  dr. Mező Barnabás, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CHILION

 ( 511 )  30    Chiliporok; chiliszószok; chutney [fűszeres ízesítő]; zöldségkrémek [szószok]; paradicsomszószok; pesto

 [szósz]; paprika, őrölt [ételízesítő]; fűszerek.

  31    Chilipaprika.

  43    Vendéglátással (élelmezéssel) kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  218.192

 ( 151 )  2016.04.08.

 ( 210 )  M 15 01630

 ( 220 )  2015.06.17.

 ( 732 )  Bordinasztia Sales Kft., Törökbálint (HU)

 ( 541 )  KÓSTOL AZ ORSZÁG

 ( 511 )   43    Vendéglátás, borkóstolás.

 ( 111 )  218.193

 ( 151 )  2016.04.08.

 ( 210 )  M 15 01785

 ( 220 )  2015.07.03.

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.194

 ( 151 )  2016.04.08.

 ( 210 )  M 15 01786

 ( 220 )  2015.07.03.

 ( 732 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 )  INTRENGIN

 ( 511 )   35    Üzleti tanácsadás, gazdasági információk elemzése és előrejelzése, on-line tanácsadás.

  39    Forgalom-szervezés, közlekedési logisztikai szolgáltatások.

 42    Tudományos tevékenység, szakértői tevékenység, tudományos forgalom-elemzési-,forgalom-becslési- és

 forgalom-előrejelzési szolgáltatás, számítógépes (szolgáltató) szoftverek, szoftver-fejlesztés.

 ( 111 )  218.195

 ( 151 )  2016.04.08.

 ( 210 )  M 15 01900

 ( 220 )  2015.07.14.

 ( 732 )  Betty Ice Hungária Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Szívós Tamás Lajos, Debrecen

 ( 541 )  BETTY ICE LIDO

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

 és tejtermékek.

  30    Péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; jég.

 ( 111 )  218.196

 ( 151 )  2016.04.08.

 ( 210 )  M 15 02010

 ( 220 )  2015.07.24.

 ( 732 )  WorCare Kft., Sződliget (HU)

 ( 740 )  Lancz Róbert, Sződliget

 ( 541 )  Mediall

 ( 511 )  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).
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 ( 111 )  218.197

 ( 151 )  2016.04.08.

 ( 210 )  M 15 01901

 ( 220 )  2015.07.14.

 ( 732 )  Betty Ice Hungária Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Szívós Tamás Lajos, Debrecen

 ( 541 )  BETTY ICE BALLETO

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

 és tejtermékek.

  30    Péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; jég.

 ( 111 )  218.198

 ( 151 )  2016.04.08.

 ( 210 )  M 15 02144

 ( 220 )  2015.08.05.

 ( 732 )  Takács Julianna, Debrecen (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.199

 ( 151 )  2016.04.08.

 ( 210 )  M 15 01902

 ( 220 )  2015.07.14.

 ( 732 )  Betty Ice Hungária Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Szívós Tamás Lajos, Debrecen

 ( 541 )  BETTY ICE BETTY BLUE

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

 és tejtermékek.

  30    Péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; jég.

 ( 111 )  218.200

 ( 151 )  2016.04.08.

 ( 210 )  M 15 01904

 ( 220 )  2015.07.14.

 ( 732 )  Betty Ice Hungária Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Szívós Tamás Lajos, Debrecen

 ( 541 )  BETTY ICE MOANA

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

  30    Péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; jég.

 ( 111 )  218.201

 ( 151 )  2016.04.08.

 ( 210 )  M 15 02145

 ( 220 )  2015.08.05.

 ( 732 )  Bayer Consumer Care AG, Basel (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  218.202

 ( 151 )  2016.04.08.

 ( 210 )  M 15 02149

 ( 220 )  2015.08.06.

 ( 732 )  MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

 cukrászsütemények; élesztő, sütőporok.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  218.203

 ( 151 )  2016.04.08.

 ( 210 )  M 15 01909

 ( 220 )  2015.07.14.

 ( 732 )  Varga Gábor, Szár (HU)

 ( 541 )  Macirola

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 ( 111 )  218.204
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 ( 151 )  2016.04.08.

 ( 210 )  M 15 02147

 ( 220 )  2015.08.05.

 ( 732 )  BWT HUNGÁRIA Víztechnikai Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Tuza Béla, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

 ( 541 )  SELYEMVÍZ

 ( 511 )   11    Vízlágyító készülékek és berendezések.

 ( 111 )  218.205

 ( 151 )  2016.04.08.

 ( 210 )  M 15 02275

 ( 220 )  2015.08.24.

 ( 732 )  Next Group Plc, Enderby, Leicester, Leicestershire (GB)

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

 ( 541 )  NEXT

 ( 511 )  9    Napszemüvegek és szemüvegek; szemüveg keretek és tokok.

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások kozmetikumok, gyógyszert nem tartalmazó pipere készítmények,

szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék; elektromos termékek, fényképezőgépek, világító berendezések,

elektromos háztartási eszközök, azaz főző berendezések, konyhai robotgépek, vasalók, vízforraló kannák,

mikrohullámú sütők, kenyérpirítók, porszívók, elszívóernyők, tűzhelyek, mosogatógépek, mélyhűtők, mélyhűtős

hűtőszekrények,főzőlapok, sütők, sparheltek, hűtőszekrények, centrifugák, szárítási funkcióval rendelkező

mosógépek, mosógépek, ékszerek, pénztárcák és levéltárcák, esernyők, övek, hordozótokok, táskák, kézitáskák és

mindenféle táskák, ruházat, fejfedők és lábbelik, bútorok, háztartási cikkek, képek, képkeretek, textilek,

törölközők, ágyneműk, konyhafelszerelés, festékek, tapéta és egyéb lakás díszítő termékek, játékok területén;

különböző áruk, ideértve a fenti termékek összegyűjtése mások számára, lehetővé téve a vásárlók számára a

kényelmes megtekintést és vásárlást; termékek kiskereskedelmi árusításával kapcsolatos szolgáltatások belvárosi

üzletekben, csomagküldő katalógusokon vagy az interneten keresztül; on-line kiskereskedelmi üzleti

szolgáltatások nyújtása a fenti termékekkel kapcsolatosan; a fenti termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás és tanácsadás; üzleti menedzsment, tanácsadás, ideértve a fenti termékek

területén kiskereskedelmi üzletek létesítésével kapcsolatos segítségnyújtást és tanácsadást; on-line kereskedelmi

szolgáltatások, áruk széles körére vonatkozó kereskedelmi szolgáltatások; vásárlói hűségszolgáltatások

kereskedelmi, hirdetési és/vagy reklámozási célokra; vásárlói hűségkártyákkal és hűség programokkal

kapcsolatos szolgáltatások; vásárlói hűségprogramok szervezése, működtetése és felügyelése; modell ügynökségi

 szolgáltatások kivételével.

 ( 111 )  218.206

 ( 151 )  2016.04.08.

 ( 210 )  M 15 02665

 ( 220 )  2015.10.02.

 ( 732 )  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.
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 ( 111 )  218.207

 ( 151 )  2016.04.08.

 ( 210 )  M 15 02663

 ( 220 )  2015.10.02.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Bonbonok (cukorkák); cukorkaáru; csokoládé; csokoládé alapú italok; csokoládés termékek; karamellák

(cukorkák); kakaó, kakaóalapú italok; kakaós termékek; kávé; kávé alapú italok; kávés termékek; müzli;

müzliszeletek; pralinék; rágógumi; tea; tea alapú italok; jeges tea; gabonakészítmények és pékáruk; cukrászáruk;

 édesipari készítmények; ostya.

 ( 111 )  218.209

 ( 151 )  2016.04.08.

 ( 210 )  M 15 02660

 ( 220 )  2015.10.02.

 ( 732 )  dr. Rakos Katalin, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  MATEKKUCKÓ

 ( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.212

 ( 151 )  2016.04.08.

 ( 210 )  M 15 02402

 ( 220 )  2015.09.03.

 ( 732 )  Sárkány Erika Ágnes, Budapest (HU)

 Sárkány Krisztián, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 élő előadások bemutatása; hangversenyek szervezés és lebonyolítása.

 ( 111 )  218.213

 ( 151 )  2016.04.08.

 ( 210 )  M 15 02281

 ( 220 )  2015.08.19.

 ( 732 )  Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Forrai Mihály, Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BUX

 ( 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 111 )  218.214

 ( 151 )  2016.04.08.

 ( 210 )  M 15 02280

 ( 220 )  2015.08.19.

 ( 732 )  Budapesti Értéktőzsde Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Forrai Mihály, Forrai 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 111 )  218.215

 ( 151 )  2016.04.11.

 ( 210 )  M 15 01571

 ( 220 )  2015.06.11.

 ( 732 )  MAGIKTRAFIK BT., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hidvégi Attila, Ladánybene

 ( 541 )  LABELLAMAFIA

 ( 511 )   25    Ruházati termékek, sportruházat.

 ( 111 )  218.216

 ( 151 )  2016.04.11.

 ( 210 )  M 15 02098

 ( 220 )  2015.08.03.

 ( 732 )  Áldomás Kft., Lábatlan (HU)
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( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 ( 111 )  218.217

 ( 151 )  2016.04.11.

 ( 210 )  M 15 00266

 ( 220 )  2015.01.29.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lakatos Etta, Budapest

 ( 541 )  Házi kedvenc

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

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

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

 terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

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

 ( 111 )  218.218

 ( 151 )  2016.04.11.

 ( 210 )  M 15 02086

 ( 220 )  2015.07.31.

 ( 732 )  DiNG.hu Információtechnológia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mészáros Emese, Mészáros Emese Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Mobil Weekend

 ( 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), mobil applikáció fejlesztés.

 ( 111 )  218.219

 ( 151 )  2016.04.11.

 ( 210 )  M 15 02084
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 ( 220 )  2015.07.31.

 ( 732 )  DPO Tematikus Csatornák Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Tipster

 ( 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).

 ( 111 )  218.220

 ( 151 )  2016.04.11.

 ( 210 )  M 15 02223

 ( 220 )  2015.08.14.

 ( 732 )  Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 740 )  Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FORCE TOUCH

 ( 511 ) 9    Számítógépek; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hardver; számítógép játékgépek; kézi

számítógépek; táblagépek; digitális személyi asszisztens; elektronikus határidőnaplók; elektronikus jegyzettömb;

elektronikus könyvolvasók; kézi elektronikus játékegységek külső kijelzővel, monitorral; kézi digitális

elektronikus eszközök és hozzá kapcsolódó szoftver; kézi digitális elektronikus mobileszközök

internet-hozzáféréshez, telefonhívások, faxok, elektronikus levelek és egyéb digitális adat küldéséhez,

fogadásához és tárolásához; adatok és üzenetek vezeték nélküli fogadására, tárolására és/vagy átvitelére szolgáló

elektronikus kézi egységek, és a felhasználó számára személyes adatok nyomon követését és kezelését lehetővé

tevő elektronikus eszközök; hangfelvevő és hangreprodukáló berendezések; MP3 és egyéb digitális formátumot

kezelő audió lejátszók; digitális hangfelvevők; digitális videó felvevők és lejátszók; hangkazetta lejátszók és

felvevők; videokazetta lejátszók és felvevők; kompaktlemez lejátszók és felvevők; DVD felvevők és - lejátszók;

digitális hangszalagfelvevők és -lejátszók; rádiók, rádióadók és rádióvevők; audio-, video- és digitális keverők;

hangerősítők; rádióvevők; audiódekóderek; autós audióberendezések; fülhallgatók, fejhallgatók; hangszórók;

mikrofonok; audió tartozékok és kiegészítők; modemek; hálózati kommunikációs berendezés; elektronikus

kommunikációs készülékek és berendezések; audiovizuális tanítási eszközök; optikai készülékek és eszközök;

telekommunikációs berendezések és felszerelések; globális helymeghatározó rendszer (GPS) eszközök;

telefonok; vezeték nélküli kommunikációs eszközök hang-, adat- vagy képátvitelhez; kábelek; adattároló

berendezés; mágneses adathordozó; chipek, lemezek és kazetták, amelyeken számítógép programok és szoftverek

találhatóak, vagy ezek rögzítésére alkalmasak; faxgépek; fényképezőgépek, kamerák; elemek; televíziós

készülékek, televíziós kijelzőberendezések; TV -készülékek; dekóderek televíziókészülékekhez; számítógépes

szoftverek; számítógépes és elektronikus játékok; globális helymeghatározó rendszer (GPS) számítógépes

szoftver; számítógépes szoftver utazáshoz és turizmushoz, utazástervezéshez, navigációhoz, útvonaltervezéssel

kapcsolatos szolgáltatásokhoz, földrajzi, úti célra vonatkozó, szállításra vonatkozó és közlekedési információhoz,

vezetési és gyaloglási útvonalhoz, környezethez igazított helyfeltérképezéshez, utca-információhoz, elektronikus

térképkijelzéshez és úti cél információhoz; számítógépes szoftver szöveg, adat, grafikus ábrázolások, képek,

audió, videó és más multimédiás tartalmak, elektronikus publikációk és elektronikus játékok létrehozásához,

írásához, terjesztéséhez, letöltéséhez, továbbításához, fogadásához, lejátszásához, szerkesztéséhez,

kivonatolásához, kódolásához, dekódolásához, közzétételéhez, tárolásához és rendezéséhez; számítógépes

szoftver szövegek, adatok, hangfájlok, videofájlok és elektronikus játékok rögzítéséhez, rendszerezéséhez,

átviteléhez, módosításához, áttekintéséhez számítógépekhez, televíziós készülékekhez, televíziós dekóderekhez,

hanglejátszókhoz, videólejátszókhoz, médialejátszókhoz, telefonokhoz és kézi digitális elektronikus eszközökhöz;

számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy szöveget, adatot, grafikát,
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képeket, hangot, video és egyéb multimédiás tartalmat programozzanak és terjesszenek globális kommunikációs

hálózatokon, valamint egyéb számítógépes, elektronikus és kommunikációs hálózatokon keresztül; számítógépes

szoftver számítógépes szerverek és globális kommunikációs hálózatok valamint egyéb számítógépes,

elektronikus, valamint kommunikációs hálózatokhoz csatlakozott felhasználók közötti adatok és linkek

azonosításához, lokalizálásához, csoportosításához, terjesztéséhez, kezeléséhez; számítógépes szoftver kézi mobil

digitális elektronikus eszközök és más felhasználói elektronikus eszközök használatához; szoftver elektronikus

publikáláshoz; szoftver elektronikus publikáció olvasására; számítógépes szoftver személyes adatok kezelése

céljából; letölthető, előre rögzített hang- és audiovizuális tartalom, információ és magyarázó szöveg; letölthető

elektronikus publikációk könyvek, magazinok, időszaki kiadványok, hírlevelek, újságok, naplók és egyéb

kiadványok formájában; adatbázis kezelő szoftver; karakterfelismerő szoftver; beszédfelismerő szoftver;

elektronikus levél és üzenetküldő szoftver; számítógépes szoftver online adatbázisok hozzáféréséhez,

böngészéséhez és kereséséhez; elektronikus hirdetőtáblák; adatszinkronizáló szoftver; alkalmazásfejlesztő

szoftver; elektronikusan, gép vagy számítógép által olvasható felhasználói kézikönyvek a fent felsorolt áruk

használatához és azokkal együttesen történő értékesítéséhez; elektromos és elektronikus kapcsolók, csatolók,

vezetékek, kábelek, töltők, dokkolók, dokkoló egységek, töltők, interfészek és adapterek a fentiekben említett

árukkal történő használatra; számítógépes tartozékok és alkatrészek a fentiekben felsorolt árukhoz; elektronikus

berendezések multimédiás funkcióval a fentiekben felsorolt áruk használatához; elektronikus berendezések

interaktív funkcióval a fentiekben felsorolt áruk használatához; kiegészítők, tartozékok, alkatrészek és tesztelő

berendezések a fentiekben felsorolt árukhoz; borítók, táskák, tokok, melyeket a fentiekben felsorolt áruk

tárolására alakítottak ki; navigációs eszközök; bérmentesítés ellenőrzésére szolgáló készülékek; pénztárgépek;

pénzérmével működtetett szerkezetek; diktafonok; szegélyjelzők, szegélyjelölők; szavazógépek; elektronikus

árucímkék, termékcímkék; nyereménykiválasztó és számhúzó berendezések; súlymérő készülékek és eszközök;

mérőeszközök, mértékek; elektronikus hirdetőtáblák, faliújságok; mérőeszközök, mérőműszerek; optikai

készülékek és eszközök; szilícium lapkák; integrált áramkörök; fluoreszcens emyők; távirányító készülékek;

fényvezető szálak [optikai szálak]; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések;

túlfeszültség korlátozók; elektrolizáló berendezések; tűzoltó készülékek; radiológiai készülékek ipari használatra;

életmentő készülékek és felszerelések; riasztósípok; napszemüvegek; rajzfilmek; tojáslámpázók; kutyasípok;

díszítő mágnesek; elektromos kerítések; elektromosan fűtött zoknik; riasztók, riasztó szenzorok, riasztó ellenőrző

rendszerek; lakossági biztonsági és felügyeleti rendszerek; füst és szén-monoxid érzékelők; hőmérséklet

szabályozó készülékek, monitorok, érzékelők és vezérlők légkondicionáló, fűtő- és szellőző berendezésekhez és

rendszerekhez; elektromos ajtó- és ablakzárak és rugós reteszek; garázsajtó-nyitók; függöny, drapéria,

 ablaksötétítő és reluxa; világításszabályozók.

 14    Órák és más időmérő eszközök; karórák; órák; időmérők; időmérőként használt kronográfok; kronométerek;

szíjak órákhoz; óraszíjak; tokok karórákhoz, időmérőkhöz, órákhoz és más időmérő eszközökhöz; alkatrészek

 karórákhoz, időmérőkhöz, órákhoz és más időmérő eszközökhöz; ékszerek.

 ( 111 )  218.221

 ( 151 )  2016.04.11.

 ( 210 )  M 15 02097

 ( 220 )  2015.08.03.

 ( 732 )  Áldomás Kft., Lábatlan (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,
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 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).

 ( 111 )  218.222

 ( 151 )  2016.04.11.

 ( 210 )  M 15 02096

 ( 220 )  2015.08.03.

 ( 732 )  Áldomás Kft., Lábatlan (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).

 ( 111 )  218.223

 ( 151 )  2016.04.11.

 ( 210 )  M 15 02095

 ( 220 )  2015.08.03.

 ( 732 )  Áldomás Kft., Lábatlan (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).
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 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).

A rovat 120 darab közlést tartalmaz. 
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