
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  218.010

 ( 151 )  2016.03.16.

 ( 210 )  M 15 01989

 ( 220 )  2015.07.23.

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

 ( 541 )  APIDIÁR

 ( 511 )  5    Méhek tartásához alkalmazott állatgyógyászati készítmények.

 ( 111 )  218.115

 ( 151 )  2016.03.30.

 ( 210 )  M 15 01390

 ( 220 )  2015.05.22.

 ( 732 )  Restart Coaching Consultancy Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lantos Judit, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése;

 kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető elektronikus kiadványokkal kapcsolatban.

 41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning] szervezése; tanfolyamszervezés; nyomtatott és

 elektronikus kiadványok megjelentetése, szerkesztése.

 ( 111 )  218.185

 ( 151 )  2016.04.08.

 ( 210 )  M 15 01522

 ( 220 )  2015.06.08.

 ( 732 )  TDT ALTENERGIA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 )  Betonvilág - Világbeton

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; előre kevert különböző összetételű és tulajdonságú beton kompozíciók; betonok;

betonból készült bevonatok; beton felületbevonatok dekorációs célokra; mélyépítési és magasépítési műtárgyak;

betonból készült építőelemek; mélyépítési és magasépítési műtárgyakhoz alkalmazható betonból készült

lemezszerkezeteket; burkolatok nem fémből építési célokra; beton burkolólemezek látható felületek, így

épülethomlokzatok, járdák, terek és padlók burkolásához; padlók, nem fémből; burkolatok, nem fémből, építési

célokra; mennyezetek, nem fémből; burkolólapok építéshez, nem fémből; előtetők, nem fémből, építési célokra;

párkányok, nem fémből; térhatároló elemek nem fémből; térhatároló szerkezetek nem fémből; térelválasztó

szerkezetek nem fémből; emlékművek, nem fémből; mellszobrok nem fémből; művészeti tárgyak nem fémből;

szobrocskák, szobrok nem fémből; épületek, nem fémből; épületpanelok, nem fémből; falborítások, nem fémből;

födémgerendák, nem fémből; gerendák, tartóoszlopok, nem fémből; kandallóburkolatok; kémények,

kéményoszlopok, kéménytoldatok nem fémből; kerítések, nem fémből; rácsozatok, rácsművek, nem fémből;

lépcsőfokok, lépcsők, lépcsőpofák nem fémből; tetőburkolatok, tetőhéjazatok, nem fémből; utcabútorok nem

 fémből.

 37    Betonelemeket, beton burkolatokat tartalmazó műtárgyak építése; építési tárgyú információk; építkezések

 felügyelete [irányítás]; konzultáció konstrukciókról.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 9. szám, 2016.05.17.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M801



 42    Belsőépítészet; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; műszaki kutatás;

műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal

 kapcsolatban; technológiai szaktanácsadás; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára; várostervezés.

 ( 111 )  218.186

 ( 151 )  2016.04.08.

 ( 210 )  M 15 01523

 ( 220 )  2015.06.08.

 ( 732 )  TDT ALTENERGIA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 )  Concrete World - World Concrete

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; előre kevert különböző összetételű és tulajdonságú beton kompozíciók; betonok;

betonból készült bevonatok; beton felületbevonatok dekorációs célokra; mélyépítési és magasépítési műtárgyak;

betonból készült építőelemek; mélyépítési és magasépítési műtárgyakhoz alkalmazható betonból készült

lemezszerkezeteket; burkolatok nem fémből építési célokra; beton burkolólemezek látható felületek, így

épülethomlokzatok, járdák, terek és padlók burkolásához; padlók, nem fémből; burkolatok, nem fémből, építési

célokra; mennyezetek, nem fémből; burkolólapok építéshez, nem fémből; előtetők, nem fémből, építési célokra;

párkányok, nem fémből; térhatároló elemek nem fémből; térhatároló szerkezetek nem fémből; térelválasztó

szerkezetek nem fémből; emlékművek, nem fémből; mellszobrok nem fémből; művészeti tárgyak nem fémből;

szobrocskák, szobrok nem fémből; épületek, nem fémből; épületpanelok, nem fémből; falborítások, nem fémből;

födémgerendák, nem fémből; gerendák, tartóoszlopok, nem fémből; kandallóburkolatok; kémények,

kéményoszlopok, kéménytoldatok nem fémből; kerítések, nem fémből; rácsozatok, rácsművek, nem fémből;

lépcsőfokok, lépcsők, lépcsőpofák nem fémből; tetőburkolatok, tetőhéjazatok, nem fémből; utcabútorok nem

 fémből.

 37    Betonelemeket, beton burkolatokat tartalmazó műtárgyak építése; építési tárgyú információk; építkezések

 felügyelete [irányítás]; konzultáció konstrukciókról.

 42    Belsőépítészet; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; műszaki kutatás;

műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal

 kapcsolatban; technológiai szaktanácsadás; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára; várostervezés.

 ( 111 )  218.187

 ( 151 )  2016.04.08.

 ( 210 )  M 15 01524

 ( 220 )  2015.06.08.

 ( 732 )  JET-VILL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 )  JFA

 ( 511 ) 9    Villamos berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló tárolóegységek;

erősáramú berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló tárolóegységek;

gyengeáramú berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló tárolóegységek;

elektronikai és vezérlő berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló tárolóegységek;

optikai berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló tárolóegységek;

telekommunikációs berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló tárolóegységek;

közműberendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló tárolóegységek;

mérőberendezések és szabályozó berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló

tárolóegységek; energiaellátó berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló

tárolóegységek; informatikai berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és védelmére szolgáló

tárolóegységek; transzformátorállomások kábelelosztó berendezések föld alatti és föld fölötti befogadására és

védelmére szolgáló tárolóegységek; fogyasztásmérő szekrények; csatlakozó dobozok [elektromosság];
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elosztódobozok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; kapcsolódobozok [elektromosság];

kapcsolótáblák; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; elektromos csatolások, elektromos kötések;

diagnosztikai készülékek, nem gyógyászati használatra; ellenőrző-készülékek nem gyógyászati használatra;

elágazó-dobozok [villamosság]; elektromos átalakítók; elektronikus jeladók; elektromos ellenőrző-berendezések;

elektromos felügyeleti műszerek; levegő elemzésére szolgáló készülékek; páratartalom elemzésére szolgáló

készülékek; páratartalom szabályozására szolgáló készülékek; megfigyelő műszerek; mérőberendezések,

mérőműszerek; elektromos vezetékcsatlakozások; elektromos vezetékcsatornák; elektromos vezetékek; villamos

 kábelek.

 37    Villamos energia tárolására, továbbítására, elosztására és szabályozására szolgáló berendezések és azokat

befogadó műtárgyak létesítése; villamos jelek továbbítására, elosztására és szabályozására szolgáló berendezések

és azokat befogadó műtárgyak létesítése; föld alatti és föld feletti építmények készítése; építési tárgyú

információk; javítási tárgyú információk; konzultáció konstrukciókról; építkezések felügyelete [irányítás];

 elektromos berendezések felszerelése és javítása.

 42    Építési tervkészítés; műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemények

adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; technológiai szaktanácsadás; új termékek kutatása és fejlesztése mások

 számára; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  218.188

 ( 151 )  2016.04.08.

 ( 210 )  M 15 01525

 ( 220 )  2015.06.08.

 ( 732 )  Kaschmir-Gold Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ancsák Andrea, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 ( 111 )  218.208

 ( 151 )  2016.04.08.

 ( 210 )  M 15 02661

 ( 220 )  2015.10.02.

 ( 732 )  Bükkös Hotel Kft., Szentendre (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Ideiglenes szállásadás; vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; átmeneti szállások bérlete; bár

(szolgáltatások); éttermek; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; kantinok; büfék;

étkezdék; kávéházak; motelek; önkiszolgáló éttermek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak
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kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások;

 vendéglátóipar.

 ( 111 )  218.226

 ( 151 )  2016.04.13.

 ( 210 )  M 15 01595

 ( 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 )  218.227

 ( 151 )  2016.04.13.

 ( 210 )  M 15 02116

 ( 220 )  2015.08.04.

 ( 732 )  Gajdosné Rasztik Magdolna, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek samponok, hajbalzsam, hajfestékek, hajkondícionálók, hajtáplálók, hajszínezők,

hajkefék, hajszárítók, elektromos hajsütővasak, hajhabok, hajkrémek, hajzselék, hajfények, hajlakkok

 vonatkozásában.

 ( 111 )  218.228

 ( 151 )  2016.04.13.

 ( 210 )  M 15 02117

 ( 220 )  2015.08.04.

 ( 732 )  Déri András, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Börzsei Zsuzsanna, Budapest

  

( 546 )

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

 39    Áruszállítás, autóbérlés, autóbusz-közlekedés, autóbuszok bérbeadása, futárszolgálat [üzenetek vagy áruk
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továbbítására], fuvarozás, gépkocsival történő szállítás, jármüvek kölcsönzése, járművezetői szolgáltatás,

 személyszállítás, utaskísérés, utasszállítás.

 ( 111 )  218.229

 ( 151 )  2016.04.13.

 ( 210 )  M 15 02630

 ( 220 )  2015.09.29.

 ( 732 )  Metropolitan Life Insurance Company, New York, New York (US)

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

 ( 541 )  METLIFE. LET'S BUILD THE FUTURE TOGETHER

 ( 511 )  36    Egyéni és csoportos élet-, egészség- és lakásbiztosítással, továbbá gépjármű biztosítással, életjáradéki

szerződéskötéssel és nyugdíjpénztári ügyintézéssel kapcsolatos jótállási és adminisztrációs szolgáltatások;

lakóingatlan-és kereskedelmi jelzáloghitelezés; ingatlanközvetítés és ingatlantulajdon kezelés; vagyonkezelési,

letétkezelési és befektetési szolgáltatások, nevezetesen befektetési banki szolgáltatások és tőkebefektetés,

tőkeberuházás; pénzügyi nyugdíjtervezés; munkavállalói juttatásokkal kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen

 biztosítási és pénzbeli munkavállalói juttatási tervek feldolgozása, adminisztrálása és kezelése.

 ( 111 )  218.230

 ( 151 )  2016.04.13.

 ( 210 )  M 15 01653

 ( 220 )  2015.06.19.

 ( 732 )  Meex Agent Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Mine Show

 ( 511 )  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.231

 ( 151 )  2016.04.14.

 ( 210 )  M 14 00699

 ( 220 )  2014.03.07.

 ( 732 )  Mattel, Inc. (Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég), El Segundo, California (US)

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

 ( 541 )  Intelligens fokozatok

 ( 511 )  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

 karácsonyfadíszek; játékok teljes választéka csecsemők és kisgyermekek részére.

 ( 111 )  218.232

 ( 151 )  2016.04.14.

 ( 210 )  M 15 02033

 ( 220 )  2015.07.27.

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

 Társaság, Ópusztaszer (HU)

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

 ( 541 )  Szer Üzenete-díj

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  218.233

 ( 151 )  2016.04.14.

 ( 210 )  M 15 02034

 ( 220 )  2015.07.27.

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

 Társaság, Ópusztaszer (HU)

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

 ( 541 )  Arany Nyílhegy-díj

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.234

 ( 151 )  2016.04.14.

 ( 210 )  M 15 02035

 ( 220 )  2015.07.27.

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

 Társaság, Ópusztaszer (HU)

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

 ( 541 )  Szobori búcsú

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.235

 ( 151 )  2016.04.14.

 ( 210 )  M 15 02036

 ( 220 )  2015.07.27.

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

 Társaság, Ópusztaszer (HU)

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

 ( 541 )  Nyílzápor

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.236

 ( 151 )  2016.04.14.

 ( 210 )  M 14 02971

 ( 220 )  2014.09.30.

 ( 732 )  SOS Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Daszkalovics Katalin ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  SEGÍTSÉG GOMBNYOMÁSRA

 ( 511 )   44    Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás.

 ( 111 )  218.243

 ( 151 )  2016.04.19.

 ( 210 )  M 15 02319

 ( 220 )  2015.08.27.

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

 ( 740 )  dr. Bálint Andrea, Budapest

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

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

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

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

 felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás.

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

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

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

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

 üzenetek küldése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése

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

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

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

játékfelszerelések bérbeadása; játékkaszinók szolgáltatásai; játékkölcsönzés; jegyirodai szolgáltatások

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

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

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

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

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

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

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

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

 videofilmezés; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; zene összeállítása.

 ( 111 )  218.244

 ( 151 )  2016.04.19.

 ( 210 )  M 15 02447

 ( 220 )  2015.09.09.

 ( 732 )  Kordik Zsolt, Esztergom (HU)

 ( 541 )  FARKASOK

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

 szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.245

 ( 151 )  2016.04.19.

 ( 210 )  M 15 02450

 ( 220 )  2015.09.09.

 ( 732 )  Focht Gergely, Tapolca (HU)

 ( 541 )  NADAPS

 ( 511 )   31    Zöldség-, gyümölcsalapú élelmiszer készítmények.

 ( 111 )  218.246

 ( 151 )  2016.04.25.

 ( 210 )  M 15 00546

 ( 220 )  2015.02.26.

 ( 732 )  Németh Károly, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 541 )  MINDEN AMI IRODA

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

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

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

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

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

 számológépek; zsebkalkulátorok.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  218.247

 ( 151 )  2016.04.25.

 ( 210 )  M 15 02182

 ( 220 )  2015.08.11.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 kedvezményre jogosító, vásárlást ösztönző plasztikkártya.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.248

 ( 151 )  2016.04.25.

 ( 210 )  M 15 02183

 ( 220 )  2015.08.11.

 ( 732 )  Johnny Issaq, Nazareth Illit, POBox2121 (IL)
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 ( 740 )  dr. Bákonyi László, Bákonyi Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 kedvezményre jogosító, vásárlást ösztönző plasztikkártya.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.249

 ( 151 )  2016.04.25.

 ( 210 )  M 15 02443

 ( 220 )  2015.09.09.

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

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

  

( 546 )

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

 áru).

 ( 111 )  218.250

 ( 151 )  2016.04.25.

 ( 210 )  M 15 02444

 ( 220 )  2015.09.09.

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

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

 ( 541 )  MONARCHIA

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

 áru).

 ( 111 )  218.251

 ( 151 )  2016.04.25.

 ( 210 )  M 15 02445

 ( 220 )  2015.09.09.

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

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

 ( 541 )  MONARCHIA SELECTION

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

 áru).
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 ( 111 )  218.252

 ( 151 )  2016.04.25.

 ( 210 )  M 16 00168

 ( 220 )  2008.06.13.

 ( 732 )  ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, ESKISEHIR (TR)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kandiscukor, csokoládék, aprósütemények, kekszek, csokoládéval bevont kekszek, süteménytészta, sült

 tészta, ostyák, csokoládémasszák, sütemények, lepények.

 ( 111 )  218.253

 ( 151 )  2016.04.25.

 ( 210 )  M 15 02543

 ( 220 )  2015.09.21.

 ( 732 )  Oszkar.com telekocsi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  OSZKÁR

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; hirdetési hely kölcsönzése;

honlapforgalom optimalizálása; információ és tanácsadás fogyasztóknak; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereső motor optimalizálása; közvélemény

kutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; önköltség-elemzés; pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok;

 piackutatás; számítógépes nyilvántartások kezelése.

 39    Autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz; futárszolgálat [üzenetek vagy áruk továbbítására]; fuvarozás;

gépkocsival történő szállítás; helyfoglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással

kapcsolatban; információ szállítással kapcsolatban; járművek kölcsönzése; járművezetői szolgáltatás; közlekedési

információ; szállítási szolgáltatások; személyszállítás; utas kísérés; utas szállítás; utazásszervezés; ügynökség

 utazásszervezéssel kapcsolatban.

 42    Elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; honlap dizájn tanácsadás; hosting szolgáltatások web

oldalakhoz; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; kutatómotorok biztosítása az internethez;

számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása

weboldalon keresztül; számítógépprogramok installációja, számítógépprogramok kidolgozása,

számítógépprogramok korszerűsítése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása, szoftverek, mint

szolgáltatások [SaaS], telekommunikációs technológiai tanácsadás; web oldalak alkotása és fenntartása mások

 számára.

 45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai; közös utazási lehetőség biztosítása, szervezése személyeknek

költséghatékonyság céljából online közösségi hálózat útján; telekocsi rendszer szervezése és üzemeltetése online

 közösségi hálózat útján.

 ( 111 )  218.254

 ( 151 )  2016.04.25.

 ( 210 )  M 15 02544

 ( 220 )  2015.09.21.

 ( 732 )  Oszkar.com telekocsi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; hirdetési hely kölcsönzése;

honlapforgalom optimalizálása; információ és tanácsadás fogyasztóknak; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereső motor optimalizálása; közvélemény

kutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; önköltség-elemzés; pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok;

 piackutatás; számítógépes nyilvántartások kezelése.

 39    Autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz; futárszolgálat [üzenetek vagy áruk továbbítására]; fuvarozás;

gépkocsival történő szállítás; helyfoglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással

kapcsolatban; információ szállítással kapcsolatban; járművek kölcsönzése; járművezetői szolgáltatás; közlekedési

információ; szállítási szolgáltatások; személyszállítás; utas kísérés; utas szállítás; utazásszervezés; ügynökség

 utazásszervezéssel kapcsolatban.

 42    Elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; honlap dizájn tanácsadás; hosting szolgáltatások web

oldalakhoz; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; kutatómotorok biztosítása az internethez;

számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása

weboldalon keresztül; számítógépprogramok installációja, számítógépprogramok kidolgozása,

számítógépprogramok korszerűsítése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása, szoftverek, mint

szolgáltatások [SaaS], telekommunikációs technológiai tanácsadás; web oldalak alkotása és fenntartása mások

 számára.

 45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai; közös utazási lehetőség biztosítása, szervezése személyeknek

költséghatékonyság céljából online közösségi hálózat útján; telekocsi rendszer szervezése és üzemeltetése online

 közösségi hálózat útján.

 ( 111 )  218.255

 ( 151 )  2016.04.25.

 ( 210 )  M 15 02803

 ( 220 )  2015.10.14.

 ( 732 )  Kazincbarcika Város Önkormányzata, Kazincbarcika (HU)

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

 ( 541 )  Kolorcity-A színes város

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

 szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.256

 ( 151 )  2016.04.25.

 ( 210 )  M 15 02823

 ( 220 )  2015.05.06.

 ( 732 )  Retail Royalty Company, Las Vegas, Nevada (US)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Budapest
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 ( 541 )  LIVE YOUR LIFE

 ( 511 ) 9    Napszemüvegek; mágnesesen kódolt és/vagy elektronikus ajándékkártyák és chipkártyák, amelyek krediteket

 tartalmaznak pénzként való használatra vagy áruk és szolgáltatások vásárlására; előrefizetett értékkártyák.

 25    Ruházati cikkek és kiegészítők, blézerek, mellények, szvetterek, szoknyák, ruhák, nadrágok, farmerek,

rövidnadrágok, ingek, pólók, sportingek, pulóverek, overallok, blúzok, rövid kertésznadrágok, pólóingek,

rögbi-trikók, topok, nyakpántos topok, melegítő felsők, melegítőnadrágok, és gyapjúruházat; fürdőruhák;

strandruhák; hálóruházat; pizsamák; köntösök; alsóneműk, melltartók, boxeralsók, kagylós melltartós alsóruházat,

és alsóingek; utcai ruházat, különösen dzsekik, mellények, párkák, kabátok, kétsoros gombolású kabátok,

anorákok, kesztyűk, fülvédők, kapucnis felsők, sálak és egyujjas kesztyűk; övek; fejfedők, kalapok, csuklyák,

sapkák, baseball sapkák, szemellenzők, napellenzők, fejkendők, fej- és csuklópántok, fejsálak, svájci sapkák;

 lábbelik, nevezetesen szandálok és papucsok.

 36    Értékutalványok (tokenek), kuponok, voucherek, és ajándék értékkártyák kibocsátása (elektronikusan vagy

más módon); pénzként való használatra vagy áruk és szolgáltatások vásárlására krediteket tartalmazó elektronikus

ajándékkártyák kibocsátása; értékutalványok (tokenek), kuponok, voucherek és ajándékkártyák kibocsátása

(elektronikusan vagy más módon), amelyek pénzként való használatra vagy áruk és szolgáltatások vásárlására

szolgáló krediteket hordoznak vagy tartalmaznak; előrefizetett kártyák, értékutalványok (tokenek), kuponok és

 voucherek szolgáltatása (elektronikusan vagy más módon).

 ( 111 )  218.257

 ( 151 )  2016.04.25.

 ( 210 )  M 15 02937

 ( 220 )  2015.10.29.

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

 ( 541 )  EFGRATIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  218.258

 ( 151 )  2016.04.25.

 ( 210 )  M 14 03667

 ( 220 )  2014.12.03.

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

  

( 546 )

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

 kávé alapú ital, hideg kávé ital.

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

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

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

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

 reklámkiadvány szerkesztése, reklámkiadvány kiadása, reklámkiadvány értékesítése és terjesztése.

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

 étterem, kávézó franchise rendszerben történő létrehozása, üzemeltetése.
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 ( 111 )  218.259

 ( 151 )  2016.04.25.

 ( 210 )  M 15 02025

 ( 220 )  2015.07.27.

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

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  218.260

 ( 151 )  2016.04.25.

 ( 210 )  M 15 02024

 ( 220 )  2015.07.27.

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

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  218.261

 ( 151 )  2016.04.25.

 ( 210 )  M 15 02020

 ( 220 )  2015.07.27.

 ( 732 )  Balogh Ferenc Zsolt, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  32    Alkoholmentes italok, gyümölcslevek, ásványvizek.

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

 áru).

 ( 111 )  218.262

 ( 151 )  2016.04.25.

 ( 210 )  M 15 01364

 ( 220 )  2015.05.20.

 ( 732 )  Zsadányi Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 )  DUBSUNITED

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

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

  41    Rendezények, szórakoztatás, sport és kulturális tevékenység.

 ( 111 )  218.263
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 ( 151 )  2016.04.25.

 ( 210 )  M 15 01244

 ( 220 )  2015.05.06.

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

 ( 740 )  dr. Budai Zoltán, Szeged

 ( 541 )  PUMP ENERGY DRINK

 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 111 )  218.264

 ( 151 )  2016.04.25.

 ( 210 )  M 15 01231

 ( 220 )  2015.05.06.

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

 ( 740 )  dr. Bíró Csaba, Péteri Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.265

 ( 151 )  2016.04.25.

 ( 210 )  M 15 01107

 ( 220 )  2015.04.21.

 ( 732 )  Naturdekor Kft., Nagycenk (HU)

 ( 740 )  dr. Szekeres Csaba, Sopron

  

( 546 )

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

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

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 9. szám, 2016.05.17.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M814



 ( 111 )  218.266

 ( 151 )  2016.04.25.

 ( 210 )  M 15 00970

 ( 220 )  2015.04.03.

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

  

( 546 )

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

 hangszerekhez, tokok hangszerekhez.

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

 tevékenység; kulturális célú kiállítások szervezése; zenei produkciók.

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

 műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban.

 ( 111 )  218.268

 ( 151 )  2016.04.27.

 ( 210 )  M 15 02883

 ( 220 )  1996.04.01.

 ( 732 )  The Sunrider Corporation, Torrance, California (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VITALITE

 ( 511 )   32    Zöldséglevek (italok).

 ( 111 )  218.269

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 01224

 ( 220 )  2015.05.05.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Emóció 7.84

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

  30    Élelmiszer ízesítők, illóolajok kivételével.

 ( 111 )  218.270

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02009

 ( 220 )  2015.07.24.

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

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

 ( 541 )  PULMALIO

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények, humán gyógyszerek, kivéve a köhögés és/vagy torokfájás elleni pirulákat,

 pasztillákat, édességeket, cukorkákat és/vagy szirupokat.

 ( 111 )  218.271

 ( 151 )  2016.04.26.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 9. szám, 2016.05.17.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M815



 ( 210 )  M 15 01873

 ( 220 )  2015.07.13.

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

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

 ( 541 )  RIZODYNE

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

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

 termékek.

 5    Tápanyagok mikroorganizmusok számára; talajaktivátor.

 ( 111 )  218.272

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 01875

 ( 220 )  2015.07.13.

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

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  218.273

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 01877

 ( 220 )  2015.07.13.

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

 Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

 ( 541 )  Funder - Élmények szabadon

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.274

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 01878

 ( 220 )  2015.07.13.

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

 Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.275

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02133

 ( 220 )  2015.08.04.

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

 ( 541 )  ANSWERMINER

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

 számítógépes szoftverek.

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

szolgáltatások; adatkinyerési szolgáltatások;adatfeldolgozási szolgáltatások; adatok rendszerezése számítógépes

adatbázisokban; adatfeldolgozás üzleti célú adatgyűjtéshez; automatizált adatfeldolgozás; adatfeldolgozással

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;számítógépesített adatfeldolgozás; elektronikus adatfeldolgozás; üzleti

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

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

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

adatfeldolgozó programok tervezése; adatfeldolgozó programok fejlesztése; szoftverkészítés: számítógépes

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

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

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

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

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

 ( 111 )  218.277

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02134

 ( 220 )  2015.08.03.

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

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

 ( 541 )  Marksman & Wolf

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

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

számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;

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

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

publikálása; reklámügynökségek,hirdető ügynökségek; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

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

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

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

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó

 szolgálatok.

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

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

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

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

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

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; hálózati kiszolgálók (web

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

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

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

fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

 számítógépprogramok kölcsönzése.

 ( 111 )  218.279

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02135

 ( 220 )  2015.08.03.

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

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

  

( 546 )

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

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

számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;

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

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

publikálása; reklámügynökségek,hirdető ügynökségek; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

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

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

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

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó

 szolgálatok.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

 számítógépprogramok kölcsönzése.

 ( 111 )  218.280

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02137

 ( 220 )  2015.08.05.

 ( 732 )  Li Shengnan, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  218.281

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02138

 ( 220 )  2015.08.05.

 ( 732 )  Li Shengnan, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  218.282

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02264

 ( 220 )  2015.08.18.

 ( 732 )  Zhang Wen Sheng, Mosonmagyaróvár (HU)

 Chein Jian, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kosztyo Nelli, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

 ( 111 )  218.283

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02265

 ( 220 )  2015.08.18.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.284

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02268

 ( 220 )  2015.08.19.

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

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

 ( 541 )  SIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  218.285

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02524

 ( 220 )  2015.09.17.

 ( 732 )  Lu Peng, Budapest (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )   24    Textíliák és textiláruk, ágy- és asztalneműk.

  25    Ruházati termékek, cipők.

 35    Textíliák és textíláruk, ágyneműk és asztalneműk kereskedelmi ügyletei; termék bemutatók, reklámozás és

 marketing tevékenységek.

 ( 111 )  218.286

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02526

 ( 220 )  2015.09.17.

 ( 732 )  Medinnovest Zrt., Martonvásár (HU)

 ( 740 )  dr. Skorán Ottó, Szentendre

  ( 546 )

 ( 511 )   10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.

 ( 111 )  218.287

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02527

 ( 220 )  2015.09.17.

 ( 732 )  Medinnovest Zrt., Martonvásár (HU)

 ( 740 )  dr. Skorán Ottó, Szentendre

 ( 541 )  M1 devices

 ( 511 )   10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.

 ( 111 )  218.288

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02528

 ( 220 )  2015.09.18.

 ( 732 )  Gazsi Máté Gyula, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Csalik, mesterséges csalik horgászathoz, illatosított csalik, csalételek horgászathoz.

 ( 111 )  218.289

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02529

 ( 220 )  2015.09.18.

 ( 732 )  Internet Mall Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Ákos, Forgó, Damjanovic és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Adathordozók; kommunikációs hálózatok; számítógépes hálózatok; adatátviteli hálózatok; adatkeresést

engedő számítógépes szoftver; nyomonkövető szoftverek; applikációs szoftver; mobiltelefonos

szoftveralkalmazások; számítógépes e-kereskedelmi szoftver; internetről elektronikus formában letöltött heti

 kiadványok, publikációk.

 35    Árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; kereskedelmi ügyletek; beszerzői szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése) mások

számára; kiskereskedelmi raktározási szolgáltatások; interneten történő keresés, rendelés; online kis- és

nagykereskedelmi forgalmazási szolgáltatások;főként nagybani áruk és általános fogyasztói áruk
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értékesítése;mások javára különböző áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását), amely lehetővé teszi az

ügyfelek számára, hogy megfelelően megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat, és ezek végzése

elektronikus úton, különösen interneten keresztül; vásárlási megrendelések ügyintézése; adatbázis összeállítási,

rendezési és menedzselési szolgáltatások; másik fél reklámanyagainak terjesztése online elektronikus

kommunikációs hálózat segítségével; másik fél áruinak, szolgáltatásainak értékesítése céljából online elérhető

adatbázis biztosítása; online elérhető megrendelőprogram biztosítása más eladó felek áruinak és szolgáltatásainak

megtalálása, elrendezése és bemutatása céljából; marketing; internetes hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; harmadik

személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; reklámterjesztési szolgáltatások az

 interneten keresztül.

 38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; számítógépes

kommunikáció és internet hozzáférés; számítógépes hálózatok és az internet révén történő információ- és

adatátvitel; üzenetek, adatok és tartalmak interneten és más számítógépes és kommunikációs hálózatokon

keresztül történő átvitele, továbbítása, terjesztése; internetalapú telekommunikációs szolgáltatások; számítógépes

programok elektronikus átvitele interneten keresztül; kommunikáció globális számítógépes hálózaton vagy

 interneten keresztül.

 ( 111 )  218.290

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02654

 ( 220 )  2015.10.01.

 ( 732 )  Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company, Seattle, Washington (US)

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

 ( 541 )  Starbucks on the go

 ( 511 )  29    Tej, ízesített tej, tejturmixok, tej alapú italok, tejturmixok kivételével; tej alapú, kávé tartalmú italok; tej

alapú gyümölcslé tartalmú italok; tej alapú gyümölcs tartalmú italok; tej alapú csokoládé tartalmú italok; tej

alapú, tea tartalmú italok; szója alapú,tej pótlására használt italok; tej alapú energiaitalok; száraz tejpor; tejtermék

alapú italkeverékek; szójatej; gyümölcs alapú uzsonnára való ételek; gyümölcs dzsemek, befőttek, zselék; hús

alapú kencék, hal alapú kencék, baromfihús alapú kencék, gyümölcs alapú kencék, mogyoró/dió alapú kencék,

zöldség alapú kencék, tejtermék alapú kencék; konzerv gyümölcs és zöldség, főként hús-, szója-, baromfihús-,

hal-, zöldség, gyümölcs, tofu és/vagy sajt alapú kész ételek; joghurt, joghurt-alapú italok; habtejszín; fogyasztásra

 kész diófélék, fűszeres diófélék, pörkölt diófélék; mogyoró/dió alapú uzsonna ételek; étkezési olajok és zsírok.

 30    Őrölt és szemes kávé; kávé alapú italok; kakaó; kakaó alapú italok; tea és gyógytea; tea és gyógytea alapú

italok; kávé alapú ital keverékek; presszókávé alapú italkeverékek; csokoládé alapú italkeverékek; tea alapú

italkeverékek; gyógytea alapú italkeverékek; fagyasztott édességek, azaz fagylalt, jeges tej, fagyasztott joghurt,

fagyasztott édességek tea, gyógytea és/vagy gyümölcs ízesítéssel; nem illóolajos ízesítők italok részére; vanília

ízesítők; csokoládé és cukorka édességek; pékáruk, vagyis muffinok, pogácsák, aprósütemények, kekszek, kalács-

és kenyérfélék; szendvicsek; kész ételek, főként tésztából készített ételek; főleg rizst tartalmazó kész ételek; főleg

gabona tartalmú kész ételek; csokoládé alapú kencék; feldolgozott gabona alapú élelmiszerek reggelihez;

zabpehely; gabona alapú uzsonna ételek; krékerek; pattogatott kukorica; cukor; méz; agavé szirup; szószok,

 vagyis italokhoz való ízesítők; saláta öntetek.

 32    Gyümölcsitalok, gyümölcslevek, és gyümölcs alapú italok; zöldség italok, zöldséglevek, és zöldség alapú

italok; alkoholmentes italok, vagyis szénsavas italok, üdítőitalok; energiaitalok, izotóniás italok; folyékony

keverékek üdítőitalok és gyümölcs alapú italok készítéséhez; porok üdítőitalok és gyümölcs alapú italok

készítéséhez; szirupok italokhoz; ízesített és ízesítetlen palackozott ivóvizek, ásványvizek, szénsavas italok; szója

alapú italok nem tej pótlására; gyümölcs sűrítmények és pürék italok készítéséhez; fokozott tápértékű italok,

 vitaminnal dúsított italok.

 43    Éttermi, kávéházi, kávézói, snack bár-, kávébár, teabár, teaház és elvitelre készítő éttermi szolgáltatások; bár
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szolgáltatások; étkeztetési szolgáltatások; ételek és italok készítése; szerződéses étel és ital szolgáltatások;

 ügyfélhűség-szolgáltatások, vagyis éttermi törzsvendégek jutalmazására szolgáló ügyfélhűség-programok.

 ( 111 )  218.291

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 01487

 ( 220 )  2015.06.02.

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

 ( 111 )  218.292

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 00703

 ( 220 )  2015.03.10.

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

 ( 740 )  Deáková Zuzana, Budapest

  ( 546 )

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

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

 szolgáltatások.

  38    Távközlési szolgáltatások.

  39    Szállítás, áruk csomagolása és tárolása.

 ( 111 )  218.293

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 01743

 ( 220 )  2015.06.26.

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

 (HU)

 ( 740 )  dr. Zsilinszky Tibor Krisztián, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

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

 ( 111 )  218.294

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02396

 ( 220 )  2015.09.04.

 ( 732 )  dr. Kun Péter Balázs, Budapest (HU)
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( 546 )

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

 pénzügyi tanácsadás.

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

 ( 111 )  218.295

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02523

 ( 220 )  2015.09.17.

 ( 732 )  Véha Miklós, Szeged (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.296

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02399

 ( 220 )  2015.09.02.

 ( 732 )  Fazekas Miklós, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 anyagok; étrend-kiegészítők.
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  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok; ortopédiai cikkek.

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

 ( 111 )  218.312

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02469

 ( 220 )  2015.09.10.

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

 ( 740 )  dr. Zsúdel Tamás László, Miskolc

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szájápoló szerek gyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyászati használatra.

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

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

 adalékok kulináris célokra; glükóz étkezési használatra; ízesítőszerek.

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

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

 előállításához.

 ( 111 )  218.316

 ( 151 )  2016.05.03.

 ( 210 )  M 14 03401

 ( 220 )  2014.11.12.

 ( 732 )  Földművelésügyi Minisztérium 50%, Budapest (HU)

 Magyar Turizmus Zrt. 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Eliza, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, dobozok kartonból vagy papírból, palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból, palackhoz

csomagoló anyagok kartonból vagy papírból, nyomdaipari termékek, öntapadó címkék, újságok, kiadványok,

 szórólapok, könyvek.

  33    Magyarországról származó borok.

 41    Könyvkiadás, oktatási tevékenység, konferenciák szervezése, kulturális rendezvények, fesztiválok

 szervezése.

 ( 111 )  218.319

 ( 151 )  2016.04.28.

 ( 210 )  M 15 01498
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 ( 220 )  2015.06.04.

 ( 732 )  Bábolna Élelmiszeripari Kft., Dunakeszi (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 előkészített sajtgolyók, sajtfalatok mint snackek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.320

 ( 151 )  2016.04.28.

 ( 210 )  M 15 03128

 ( 220 )  2015.11.18.

 ( 732 )  Ye Xufeng, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

 ( 541 )  G&L

 ( 511 ) 9    Akkumulátorok; antennák; töltők; rádiótelefon (mobiltelefon) alkatrészek és kiegészítők; számítástechnikai

eszközök; alkatrészek és kiegészítők számítástechnikai eszközökhöz; mobil számítástechnikai eszközök;

 alkatrészek és kiegészítők mobil számítástechnikai eszközökhöz; fejhallgatók.

  14    Órák és más időmérő eszközök.

 ( 111 )  218.321

 ( 151 )  2016.04.28.

 ( 210 )  M 15 02482

 ( 220 )  2015.09.11.

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

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

  
( 546 )

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

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

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

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

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

 sajtóhirdetések.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  218.322

 ( 151 )  2016.04.28.

 ( 210 )  M 15 01310

 ( 220 )  2015.05.13.

 ( 732 )  Ady Rolland Erneszt, Mogyoród (HU)

  
( 546 )

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

 időmérő eszközök.

  24    Logóval ellátott textíliák és textiláruk, ágyneműk, asztalneműk.

  45    Társkereső szolgáltatások, klubok, párközvetítés, párkapcsolati tréning.

 ( 111 )  218.323

 ( 151 )  2016.04.28.

 ( 210 )  M 15 02483

 ( 220 )  2015.09.11.

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

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

  ( 546 )

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

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

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

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

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

 sajtóhirdetések.

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

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

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

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

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

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

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

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

 és -vétele; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.

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

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

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

 tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  218.330

 ( 151 )  2016.04.28.

 ( 210 )  M 15 02477

 ( 220 )  2015.09.11.

 ( 732 )  Bíró László, Gödöllő (HU)
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 ( 740 )  dr. Princz Kornél, Princz Kornél Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 emberek és állatok számára.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  218.334

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 01996

 ( 220 )  2015.07.23.

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

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.336

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02387

 ( 220 )  2015.09.03.

 ( 732 )  Lóránt Péter Károly, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.337

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02389

 ( 220 )  2015.09.03.

 ( 732 )  Fazekas Antal, Budapest (HU)
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( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.339

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02392

 ( 220 )  2015.09.03.

 ( 732 )  Madocsai Tóth Jolán, Kiskunlacháza (HU)

 ( 541 )  Na ki a Boss?

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  218.340

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02521

 ( 220 )  2015.09.17.

 ( 732 )  Greenfild-Credit Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék;

 kávéházak; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.

 ( 111 )  218.341

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02522

 ( 220 )  2015.09.17.

 ( 732 )  Safan Trade Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Puritatum

 ( 511 ) 5    Ásványi élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők emberek számára; krill-olaj

étrend-kiegészítők emberek számára; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyszerészeti készítmények;

 vitaminkészítmények.

 ( 111 )  218.342

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02678

 ( 220 )  2015.10.05.
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 ( 732 )  MELÓ-DIÁK Országos Diákvállalkozásszervező Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  dr. Fiák István, Fiák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások.

 ( 111 )  218.343

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02906

 ( 220 )  2015.10.22.

 ( 732 )  PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által

saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz); dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; dohánytermékek hevítés céljára; elektronikus készülékek

és azok alkatrészei cigaretta vagy dohány hevítéséhez, nikotintartalmú aeroszol belégzésre való kibocsátásához;

dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák,

 hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 111 )  218.344

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02907

 ( 220 )  2015.10.22.

 ( 732 )  PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által

saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz); dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; dohánytermékek hevítés céljára; elektronikus készülékek

és azok alkatrészei cigaretta vagy dohány hevítéséhez, nikotintartalmú aeroszol belégzésre való kibocsátásához;

dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák,

 hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 111 )  218.345

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02908
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 ( 220 )  2015.10.22.

 ( 732 )  PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által

saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz); dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; dohánytermékek hevítés céljára; elektronikus készülékek

és azok alkatrészei cigaretta vagy dohány hevítéséhez, nikotintartalmú aeroszol belégzésre való kibocsátásához;

dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák,

 hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 111 )  218.350

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 01959

 ( 220 )  2015.07.20.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  7    Könyvárusító automaták.

  16    Könyvek.

 ( 111 )  218.352

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02226

 ( 220 )  2015.08.14.

 ( 732 )  Zabó Csilla Zsuzsanna, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. Bankó Katalin Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.356

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 00788

 ( 220 )  2015.03.18.

 ( 732 )  Verebélyi János, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok dzsemek, kompótok; tej és

 tejtermékek; gyümölcs alapú snack ételek.

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

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

 és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  218.357

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 01439

 ( 220 )  2015.05.28.

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

 ( 740 )  dr. Jurida Petra, Tatabánya

 ( 541 )  Rám talál a világ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(metszetek); nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; oktatási eszközök, a

készülékek kivételével; öntapadó címkék (papíráruk); öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási használatra;

palackalátétek papírból; palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból; palackokhoz csomagolóanyagok

kartonból vagy papírból; papír; papíráruk; papírcsíkok fiókokba, illatosítva vagy anélkül; papírcsokrok (papíráru);

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

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

cellulózlapok csomagoláshoz; sablonok (papíráruk); sokszorosító papírok; söröskorsó alátétek; stencilek;

szalvéták, papírból; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szivargyűrűk; szobrocskák, figurák

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gazdasági előrejelzések, gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati

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

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

számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi
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tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

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

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

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

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

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

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

 nyújtása weboldalon keresztül, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshopok üzemeltetése.

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

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

internetes fórumok biztosítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, internetes beszélgetőszobák

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

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

 segítségével, üzenetek küldése, weboldalak üzemeltetése.

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

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

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

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

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

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

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

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

 szórakoztatás], videófilmezés.

 ( 111 )  218.364

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 00434

 ( 220 )  2015.02.13.

 ( 732 )  Nyéki Márta, Győr (HU)

 ( 541 )  Mesélő Jelek

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.365

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02234

 ( 220 )  2015.08.17.

 ( 732 )  Farkas Ivett, Kapolcs (HU)

 ( 541 )  Kapolcsikum

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

  32    Gyümölcsitalok, gyümölcslevek, szörpök.

  43    Étkezdék, éttermek, kávéházak, gyorsétterem, vendéglátóipar.

 ( 111 )  218.366

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02495

 ( 220 )  2015.09.14.

 ( 732 )  Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)
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 ( 740 )  dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  EGY ÉRINTÉS - EGY LÉPÉS ELŐRE

 ( 511 )  1    Kontroll oldatok vércukorszint-figyelő és inzulinbejuttató eszközökkel történő használatra.

 5    Diagnosztikai tesztcsíkok vércukormérő eszközökhöz.

9    Vércukorszint-figyelő eszközökkel kapcsolatosan használt szoftverek, inzulin-befecskendező pumpák és

 tapaszok.

 10    Vércukorszint-ellenőrző eszközök és mérőkészülékek, valamint ezek részei és tartozékok; kis lándzsák,

szikék és egyéb ujjbegy-szúró eszközök, melyekkel vért lehet venni vércukorszint-figyelő vagy más gyógyászati

eszközök használatához; inzulinbeadó eszközök, nevezetesen inzulin-befecskendező pumpák és tapaszok,

katéterek, injekciós tollak, fecskendők, tű bevezető- és hordozható készülékek; gyógyszerek bőrön keresztüli

bejuttatásához használt, hordozható készülékek, nevezetesen gyógyszer nélkül árusított inzulinbejuttató tapaszok;

orvosi készülékek, nevezetesen, figyelmeztetéseket és emlékeztetőket alkalmazó gyógyszerbevétel-figyelők;

gyógyszerek bőrön keresztüli bejuttatásához használt gyógyászati készülékek, nevezetesen gyógyszerek bőrön

keresztüli bejuttatásához használt hordozható készülékek, nevezetesen gyógyszer nélkül árusított inzulinbejuttató

tapaszok; gyógyászati eszközök részei, nevezetesen gyógyszerek bőrön keresztüli bejuttatásához használt

 gyógyászati készülékekhez külön árult kanülök.

 16    Vércukor-ellenőrző eszközökkel, inzulinbejuttató eszközökkel és cukorbetegséggel kapcsolatos írások és

 kiadványok, reklámanyagok, kézikönyvek és tájékoztató brosúrák.

 41    Vércukor-ellenőrző eszközökkel, inzulinbejuttató eszközökkel és cukorbetegséggel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; vércukor-ellenőrző eszközökkel, inzulinbejuttató eszközökkel és cukorbetegséggel kapcsolatos

 tájékoztatás nyújtása.

 ( 111 )  218.368

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02624

 ( 220 )  2015.09.29.

 ( 732 )  Accell Hunland Kft., Tószeg (HU)

 ( 740 )  dr. Holló Dóra, Holló és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  baddog

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  218.371

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 14 03637

 ( 220 )  2014.11.28.

 ( 732 )  Bosnyák Csilla, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 szalvéták, szórólapok, tolltartók.

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

  28    Ajándéktárgyak, játékfigurák, játékbabák, játékkártyák, játékszerek, karácsonyfadíszek.
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A rovat 96 darab közlést tartalmaz. 
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