
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  218.237

 ( 151 )  2016.05.03.

 ( 210 )  M 15 01907

 ( 220 )  2015.07.14.

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

 ( 740 )  Dr. Ruppert Ildikó, Szekszárd

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  218.238

 ( 151 )  2016.05.11.

 ( 210 )  M 15 01913

 ( 220 )  2015.07.14.

 ( 732 )  Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  UNICURE

 ( 511 )  2    Bevonóanyagok; festékek; lakkok; alapozók.

 ( 111 )  218.240

 ( 151 )  2016.05.11.

 ( 210 )  M 15 02039

 ( 220 )  2015.07.28.

 ( 732 )  Kiskunfélegyházi Malom Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 541 )  Piknikség

 ( 511 )  30    Kenyér, péksütemények, friss pékáru, fagyasztott pékáru, friss szendvicsek, melegszendvicsek,

 cukrászsütemények, kávé, tea, kakaó, üdítőitalok.

 43    Szendvicsbár, kávéház, teaház, salátabár, ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra és

 elvitelre.

 ( 111 )  218.276

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 03512

 ( 220 )  2015.11.25.

 ( 732 )  HANG-ADÁS Rádiós Médiaszolgáltatást Támogató és Reklám Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Koruhely Péter, Koruhely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Karc FM

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámidő bérlete távközlési

médiumban; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; reklámozás; reklámszövegek

 publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek.

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); hangstúdiók szolgáltatásai; rádió- és televízióprogramok

készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók

 szolgáltatásai); zene összeállítása.

 ( 111 )  218.278

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02335

 ( 220 )  2015.08.28.

 ( 732 )  Extrudertechnika Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Perecz Tamás ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Az egész országra főzünk!

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

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

 ( 111 )  218.297

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02334

 ( 220 )  2015.08.28.

 ( 732 )  Extrudertechnika Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Perecz Tamás ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

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

 ( 111 )  218.298

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02333

 ( 220 )  2015.08.28.

 ( 732 )  Extrudertechnika Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Perecz Tamás ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

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

 ( 111 )  218.299

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02331

 ( 220 )  2015.08.28.

 ( 732 )  Extrudertechnika Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Perecz Tamás ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

  43    Partiszervíz, vendéglátóipari szolgáltatások; hideg-meleg konyhai szolgáltatások; étkeztetés.
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 ( 111 )  218.300

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02332

 ( 220 )  2015.08.28.

 ( 732 )  Extrudertechnika Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Perecz Tamás ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

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

 ( 111 )  218.301

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02327

 ( 220 )  2015.08.27.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sör.

 ( 111 )  218.302

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 01804

 ( 220 )  2015.07.06.

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

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

 ( 541 )  Városszervíz

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

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

 helyezése, karbantartása, javítása.

 ( 111 )  218.303

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02466

 ( 220 )  2015.09.10.

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

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

 ( 541 )  NEXT STOP ÜZLETKÖZPONT

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 tisztítása, épületek tisztítása (külső felületé).

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

 étkezdék, kávéházak, önkiszolgáló éttermek, rendezvényhez termek kölcsönzése.
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 ( 111 )  218.304

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02465

 ( 220 )  2015.09.10.

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

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 tisztítása, épületek tisztítása (külső felületé).

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

 étkezdék, kávéházak, önkiszolgáló éttermek, rendezvényhez termek kölcsönzése.

 ( 111 )  218.305

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02463

 ( 220 )  2015.09.10.

 ( 732 )  Szabó Krisztián, Székesfehérvár (HU)

 Szabó Renáta, Várpalota (HU)

 ( 740 )  dr. Sütő Ágota, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.306

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02461

 ( 220 )  2015.09.10.
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 ( 732 )  dr. Gulyás Erika, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 kezelésére szolgáló készítmények; vitamin készítmények.

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

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

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

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

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

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

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

 zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények.

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

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

alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; aloe vera italok, alkoholmentes;

gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; limonádék; méz alapú alkoholmentes italok; paradicsomlevek

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

 ( 111 )  218.307

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02457

 ( 220 )  2015.09.09.

 ( 732 )  Gémesi Gyula, Esztergom (HU)

 ( 740 )  Hergár Jenő, Budapest

 ( 541 )  Tiroli ház - Tiroli szigetelés

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

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

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

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

reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése;

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

 reklámszövegek szerkesztése; marketing.

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

 ( 111 )  218.308

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02456

 ( 220 )  2015.09.09.

 ( 732 )  Szabó György, Kecskemét (HU)
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( 546 )

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

  31    Kukorica, vetőmagok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  218.309

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02342

 ( 220 )  2015.08.28.

 ( 732 )  Silvergrace Kft., Tamási (HU)

 ( 740 )  Dr. Beke-Martos Anna, Budapest

 ( 541 )  ColorPlay

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

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

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

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

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

 coaching és egyéb útmutatók.

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

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

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

 készségfejlesztés.

 ( 111 )  218.310

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02341

 ( 220 )  2015.08.28.

 ( 732 )  Silvergrace Kft., Tamási (HU)

 ( 740 )  Dr. Beke-Martos Anna, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 coaching és egyéb útmutatók.

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

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

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

 készségfejlesztés.

 ( 111 )  218.311

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02339

 ( 220 )  2015.08.28.
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 ( 732 )  Sipos Annamária, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 ( 111 )  218.313

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02473

 ( 220 )  2015.09.11.

 ( 732 )  Budapesti Metropolitan Főiskola, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csete Lívia, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.314

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02603

 ( 220 )  2015.09.25.

 ( 732 )  China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd., Tianhe, Guangzhou (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Cigaretták; dohány; elektromos cigaretták; bagó; cigarettatartók, cigarettatárcák; szivarok; dohánypótló

anyagokat tartalmazó cigaretták, nem gyógyászati használatra; öngyújtók dohányosoknak; szivarkák; szívható

 füvek; cigarettaszipókák; hamutartók; cigarettapapír; cigarettaszűrők.

 ( 111 )  218.315

 ( 151 )  2016.04.26.

 ( 210 )  M 15 02858
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 ( 220 )  2015.10.16.

 ( 732 )  Hanzel Henrik István, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.324

 ( 151 )  2016.04.28.

 ( 210 )  M 15 02612

 ( 220 )  2012.06.15.

 ( 732 )  Omega Pharma Innovation & Development NV, Nazareth (BE)

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

 ( 541 )  REDUGAS

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti termékek; emésztőrendszeri készítmények; a vese elváltozásainak kezelésére szolgáló

 termékek és dietetikus termékek kivételével.

 ( 111 )  218.325

 ( 151 )  2016.04.28.

 ( 210 )  M 15 02874

 ( 220 )  2015.10.20.

 ( 732 )  MZ/X Kereskedelmi Kft., Badacsonytördemic (HU)

 ( 740 )  Dr. Wagner Alma Laura, Sopron

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommnunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; árusító standok

bérbeadás; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy

 reklámcélú vásárok szervezése, marketing.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; fogadások tervezése

[szórakoztatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális

 vagy nevelési célú kiállítások szervezése; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szórakoztatás.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.326

 ( 151 )  2016.04.28.
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 ( 210 )  M 15 02994

 ( 220 )  2015.11.04.

 ( 732 )  Kónya Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Főleg politikai tevékenységet folytató civil szervezet.

  45    Társadalmi jellegű szolgáltatások; pártpolitikai tevékenység.

 ( 111 )  218.327

 ( 151 )  2016.04.28.

 ( 210 )  M 15 02995

 ( 220 )  2015.11.04.

 ( 732 )  Stratis Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Czuppon Dóra, Budapest

 ( 541 )  Stratis

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.328

 ( 151 )  2016.04.28.

 ( 210 )  M 15 02996

 ( 220 )  2015.11.04.

 ( 732 )  Stratis Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Czuppon Dóra, Budapest

 ( 541 )  Ozone@Risk

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

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

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

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

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

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.329

 ( 151 )  2016.04.28.

 ( 210 )  M 15 02476

 ( 220 )  2015.09.11.

 ( 732 )  Biró László, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Dr. Princz Kornél, Princz Kornél Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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 )  218.331

 ( 151 )  2016.04.28.

 ( 210 )  M 15 02478

 ( 220 )  2015.09.11.

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

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

 ( 541 )  OTP AGRÁR

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

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

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

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

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

 sajtóhirdetések.

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

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

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

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

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

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

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

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

 és -vétele; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.

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

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

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

 tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  218.335

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 01999

 ( 220 )  2015.07.23.

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

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.338
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 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02390

 ( 220 )  2015.09.03.

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

  

( 546 )

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.346

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02355

 ( 220 )  2015.08.31.

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

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

 ( 541 )  DJ TV

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.347

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02479

 ( 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 világhálónkeresztül, sugárzott és

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

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

 sajtóhirdetések.

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

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

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

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

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

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

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

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

 és -vétele; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.
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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 )  218.348

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02480

 ( 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 )  218.349

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02481

 ( 220 )  2015.09.11.

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

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

 ( 541 )  OTP AGRÁRIUM

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

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

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

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

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

 sajtóhirdetések.

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

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

kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési
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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 )  218.351

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02214

 ( 220 )  2015.08.12.

 ( 732 )  Wet Wipe Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Illatszerek; kozmetikai cikkek.

 ( 111 )  218.353

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02356

 ( 220 )  2015.08.31.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  218.354

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02350

 ( 220 )  2015.08.30.

 ( 732 )  Szakács Attila, Fót (HU)

 ( 541 )  megunt.hu (találkozási pont)

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

  38    Távközlés.

 ( 111 )  218.355

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02349

 ( 220 )  2015.08.28.
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 ( 732 )  Finalim Holding SA, Geneve (CH)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PÁJÁSZ

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 ( 111 )  218.359

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 01832

 ( 220 )  2015.07.08.

 ( 732 )  Marinyák Zsanett, Halásztelek (HU)

 Marinyák Alexandra, Halásztelek (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Franchise rendszer kiépítése, működtetése.

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

 számára; azonnali, várakozás nélküli gyantázási és szőrtelenítési szolgáltatás.

 ( 111 )  218.361

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 14 02422

 ( 220 )  2014.07.29.

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

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

 ( 541 )  FLORABALANCE

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

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

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

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

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

 ( 111 )  218.362

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 00612

 ( 220 )  2015.03.04.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  218.363

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 00866

 ( 220 )  2015.03.25.

 ( 732 )  Opánszky Csaba, Budapest (HU)
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( 546 )

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

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

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

 belső árnyékolók, napellenzők, redőnyök, reluxák.

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

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

 árnyékolók, napellenzők, redőnyök, reluxák.

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

 ( 111 )  218.367

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 01138

 ( 220 )  2015.04.23.

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

 ( 740 )  dr. Marjay Zsolt, Nyíregyháza

 ( 541 )  Rubinszilva

 ( 511 )   31    Szilva, szilva félék.

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

 kivonatok.

 ( 111 )  218.369

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 01515

 ( 220 )  2015.06.05.

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

 ( 740 )  Hatházi István, Budapest

  

( 546 )

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

 táplálékkiegészítők.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  218.370

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 01516

 ( 220 )  2015.06.05.

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

 ( 740 )  Hatházi István, Budapest

 ( 541 )  TRIVITAL

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

 táplálékkiegészítők.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
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 ( 111 )  218.372

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 01517

 ( 220 )  2015.06.05.

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

 ( 740 )  Hatházi István, Budapest

 ( 541 )  MedimilQ

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

 táplálékkiegészítők; tejfermentumok gyógyszerészeti használatra.

  29    Tejtermékek és tejtermék-helyettesítők.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  218.373

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 01518

 ( 220 )  2015.06.05.

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

 ( 740 )  Hatházi István, Budapest

  

( 546 )

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

 táplálékkiegészítők; tejfermentumok gyógyszerészeti használatra.

  29    Tejtermékek és tejtermék-helyettesítők.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  218.374

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 01772

 ( 220 )  2015.07.02.

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

  ( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

 ( 111 )  218.375

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 01770

 ( 220 )  2015.06.30.
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 ( 732 )  KÖLYÖKVÁR Játszóház Korlátolt Felelősségű Társaság, Várpalota (HU)

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.376

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 01778

 ( 220 )  2015.07.02.

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

 ( 740 )  dr. Tiber Péter, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru) valamint: parfümök; eau de toilette-k.

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

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

kendők; egészségügyi nadrágok nőknek; egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek;

füstölőrudak; fürdősók; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati használatra;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 [drágakőutánzat].

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

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

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

pasztellek [kréták]; szalvéták, papírból; tányéralátétek papírból; toalettkendők papírból; üdvözlőlapok/kártyák;
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fényképtartók; kozmetikai kendők papírból; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; zacskók csomagolásra

 papírból vagy műanyagból.

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 hullámcsatok; varrótűk; villamos fűtésű hajsütő vasak.

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 áru).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; füstölőrudak; fürdősók; gabonafélék feldolgozásának

melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati használatra; hüvelyöblítő; készítmények; gyógycukor; gyógycukorkák;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

papírból; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból;
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eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével);

kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az

építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk; textíliák és textiláruk, ágyneműk, asztalneműk;

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

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

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

testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; hús, hal-, baromfi- és

vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek),

kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs;

tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok;

cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég; sörök;

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

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

 ( 111 )  218.377

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 01915

 ( 220 )  2015.07.15.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Szusi.

  43    Gyorsétterem.

 ( 111 )  218.378

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 01916

 ( 220 )  2015.07.15.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Szusi.
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  43    Gyorsétterem.

 ( 111 )  218.379

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02030

 ( 220 )  2015.07.28.

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

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

 termelésére; hulladékokat és biomasszát feldolgozó komplexumok.

 40    Környezetbarát zöld energia termelése és ökológiailag tiszta termékek gyártása megújuló

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

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

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

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

 újrahasznosítható anyagok osztályozása.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.380

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02047

 ( 220 )  2015.07.29.

 ( 732 )  Ivanics Péter, Bátonyterenye (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.381

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02045

 ( 220 )  2015.07.28.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  ACIDOSOLV

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 111 )  218.382

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02043

 ( 220 )  2015.07.28.

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

 ( 740 )  dr. Fábián Bernadette, Szeged

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 ( 111 )  218.383

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02038

 ( 220 )  2015.07.27.

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

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 )  Aurora Hotel

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

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

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

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

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

 rendelkezésre bocsátása.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

gyógyfürdőben nyújtott szépségápolási szolgáltatások; hajápolási szolgáltatások; jakuzzi, pezsgőfürdő

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

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

 masszázs szolgáltatások.

 ( 111 )  218.384

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02162

 ( 220 )  2015.08.07.

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

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

  ( 546 )
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 ( 511 )  28    Játékautók; járműmodellek (játékok); fröccsöntött miniatűr járművek; építőgépek; mezőgazdasági gépek és

 traktorok.

 ( 111 )  218.385

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02161

 ( 220 )  2015.08.07.

 ( 732 )  EB OVO Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ackermann Szilvia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások.

  41    Fogadások tervezése [szórakoztatás]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  218.386

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02166

 ( 220 )  2015.08.10.

 ( 732 )  Kecskés Márkó, Göd (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Napszemüveg tokok; telefon tokok.

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

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

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

 ( 111 )  218.387

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02291

 ( 220 )  2015.08.26.

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

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.388

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02164

 ( 220 )  2015.08.07.

 ( 732 )  Petra's Healthy Fast Food Korlátolt Felelősségű Társaság, Mezőkövesd (HU)
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 ( 740 )  dr. Simon-Gresz Orsolya, Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 maláta.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  218.389

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02165

 ( 220 )  2015.08.10.

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

 ( 740 )  dr. Solymosi Ádám, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 munkák; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése.

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

 üzembe helyezése, javítása, szervizműködtetés, karbantartás, ezekhez kapcsolódó tanácsadás.

 ( 111 )  218.390

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 15 02032

 ( 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
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( 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 )  218.393

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 03103

 ( 220 )  2015.11.16.

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

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.395

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 03102

 ( 220 )  2015.11.16.

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

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

  
( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.396

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 03101

 ( 220 )  2015.11.16.

 ( 732 )  NV-SZÁLKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
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anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.397

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 02972

 ( 220 )  2015.11.02.

 ( 732 )  WALMARK, a.s., Třinec (CZ)

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

 ( 541 )  Marslakócskák RespiraPRO

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

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

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

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

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

gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkező gyógyszerészeti készítmények és anyagok; gyógyszerészeti

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

elleni gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti köhögéscsillapító készítmények; gyógyszerészeti

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

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

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

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

 ( 111 )  218.398

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 02970

 ( 220 )  2015.11.02.

 ( 732 )  Molnár József, Pilisszentiván (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  GRAND-ÁCS HÁZAK

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

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

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

 fémből; nem fémből készült faszerkezetek.

 35    Aktív-, passzív-, összeszerelhető házak és fából készült házak kereskedelmi ügyletei, marketing és reklám

 tevékenységek és kiállítások és termék bemutatók szervezése.

  37    Építkezések; javítások; szerelési szolgáltatások; építőipari fővállalkozások.

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

 szoftverek tervezése és fejlesztése; építészeti tervek és szakvélemények készítése.

 ( 111 )  218.399

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 02843

 ( 220 )  2015.10.19.
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 ( 732 )  Free and fit Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Bírni fogod magad!

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.400

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 02581

 ( 220 )  2015.09.23.

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

 ( 740 )  dr. Savanyó Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 )  PartnerPay

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.401

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 02579

 ( 220 )  2015.09.23.

 ( 732 )  Sólyom Gábor, Abony (HU)

 ( 740 )  dr. Sümegi Dávid, Budapest

 ( 541 )  TeamFit - Formába hozom magam!

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

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

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

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

 ( 111 )  218.402

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 02578

 ( 220 )  2015.09.23.

 ( 732 )  Illés Béla, Budapest (HU)

 Bandi Károly, Szigetcsép (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,
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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 )  218.403

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 02591

 ( 220 )  2015.09.24.

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

 ( 740 )  Dr. Mándics Botond ügyvéd, Mándics és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TÉNYEK.HU - KÉPBE HOZZUK!

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.405

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 02080

 ( 220 )  2015.07.31.

 ( 732 )  Béres István, Budapest (HU)

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

  

( 554 )

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 111 )  218.406

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 02211

 ( 220 )  2015.08.12.

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 10. szám, 2016.05.30.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M935



  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.407

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 02209

 ( 220 )  2015.08.12.

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

  
( 546 )

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

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

  37    Védművek, gátak építése, kivitelezése.

 ( 111 )  218.409

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 03104

 ( 220 )  2015.11.16.

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

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

  

( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 111 )  218.410

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 02987

 ( 220 )  2015.11.04.

 ( 732 )  Abelovszky László, Békéscsaba (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.411

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 02985

 ( 220 )  2015.11.04.

 ( 732 )  Németh Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.412

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 02854

 ( 220 )  2015.10.20.

 ( 732 )  Oláh Gábor, Miskolc (HU)
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( 546 )

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.413

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 02852

 ( 220 )  2015.10.19.

 ( 732 )  Kurucz Erika, Szárliget (HU)

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

 ( 541 )  iHair

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.414

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 02733

 ( 220 )  2015.10.09.

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

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

 ( 541 )  SOFTFEEL

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

 ( 111 )  218.415

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 02600

 ( 220 )  2015.09.24.

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

 ( 740 )  Németh Edina, Budapest

 ( 541 )  ILIKE

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 ( 111 )  218.416

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 02598

 ( 220 )  2015.09.24.

 ( 732 )  Epervári Zoltán, Hollóháza (HU)

  

( 546 )

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

  37    Porcelán és kerámiatárgyak dekorálása Hollóházán.

 ( 111 )  218.417

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 02592

 ( 220 )  2015.09.24.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 zöldséglevek.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.418

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 03118

 ( 220 )  2015.11.17.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Mágneskártyák; memóriakártyák.

  36    Értéktokenek kibocsátása; előre fizetett kártyák kibocsátása.
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 ( 111 )  218.419

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 03119

 ( 220 )  2015.11.17.

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

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

  

( 546 )

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

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

 süteménykosárkák; forró csokoládé.

 ( 111 )  218.420

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 03497

 ( 220 )  2015.11.24.

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

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

 ( 541 )  GANADEXIL

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek.

 ( 111 )  218.421

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 02589

 ( 220 )  2015.09.24.

 ( 732 )  Krassovics Miklós, Budapest (HU)

 ( 541 )  mysightin

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

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

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

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

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

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.422

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 02435

 ( 220 )  2015.09.08.

 ( 732 )  Magyarósi Csaba, Budapest (HU)
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 Mesterházi Dávid, Budapest (HU)

 ( 541 )  Xtractor

 ( 511 )   35    Reklámozás (reklámfilmek).

  38    Távközlés (műsorszórás).

  41    Kulturális tevékenységek (televízióprogram, online videó) nagy gépekről.

 ( 111 )  218.423

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 14 03759

 ( 220 )  2014.12.12.

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

  
( 546 )

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

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

kereskedelmi címtárak szolgáltatása; információszolgáltatás, nevezetesen üzleti szervezetekhez, szolgáltatókhoz

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

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

kapcsolódó konzultáció; reklámanyagok terjesztése mások számára kommunikációs világhálózaton keresztül;

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

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

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

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

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

online kereskedési szolgáltatások számítógépes hálózatokon keresztül valamint az eladók áruira és

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

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

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

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

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

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

általános kereskedelmi gyakorlatról; reklámozási és információterjesztési szolgáltatások, nevezetesen

apróhirdetési felület biztosítása globális számítógépes hálózaton keresztül; termékekre és szolgáltatásokra

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

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

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

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

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

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

szolgáltatása; ingóságokhoz és ingatlanokhoz kapcsolódó bérleti és lízinghirdetéseket tartalmazó online

számítógépes adatbázis és online kereshető adatbázis szolgáltatása; reklámozási és információterjesztési

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

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

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

kereskedelmi ingatlanokhoz kapcsolódó információkat, apróhirdetéseket és hirdetéseket tartalmazó online

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

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

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

és foglalási szolgáltatások számítógépes világhálózaton keresztül; járművek hirdetőire és bérlőire vonatkozó
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szemlék és visszajelzések szolgáltatása virtuális közösségektől vagy közösségi hálózatépítő helyekről; közösségi

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

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

globális számítógépes hálózaton keresztül; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása internet útján; a

közösségi bérléshez, közösségi kölcsönzéshez, bérlés közvetítéshez további termékek és szolgáltatások ajánlása,

 közvetítése globális számítógépes hálózaton és egyéb kommunikációs csatornákon keresztül.

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

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

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

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

kapcsolódó bérleti és lízingszolgáltatások számítógépes világhálózaton; elektronikus kereskedelmi fizetési

szolgáltatások, nevezetesen fizetések feldolgozása áruk és szolgáltatások megvásárlásához elektronikus

kommunikációs hálózat útján; vásárlásvédelmi szolgáltatások mások áruinak és szolgáltatásainak számítógépes

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

 ingatlanügyletek.

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

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

szolgáltatások; utazási információk szolgáltatása számítógépes világhálózaton keresztül, nevezetesen keresési

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

helyfoglalásokhoz és jegyvásárláshoz kapcsolódóan;utazási információk szolgáltatása számítógépes

világhálózaton keresztül, nevezetesen helyi látványosságokra vonatkozó szemlék és ajánlások biztosítása

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

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

számítógépes világhálózaton keresztül; autómegosztásra és ideiglenes parkolási szolgáltatásokra vonatkozó

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

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

helybiztosítás szállításhoz; járművek meghirdetése; személygépkocsikhoz, teherautókhoz, személyszállító

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

 bérleti és lízingszolgáltatások számítógépes világhálózaton.

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

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

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

 ( 111 )  218.424

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 03091

 ( 220 )  2015.11.13.

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

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Jingle Dating

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

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

számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; alkalmazásszoftverek internetes közösségi hálózatépítő

 szolgáltatásokhoz.

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

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

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

(ppe) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; statisztikák összeállítása; számítógépes
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 nyilvántartások kezelése; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül.

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

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

társkeresési szolgáltatások; videós társkereső szolgáltatások; internetes társkereső szolgáltatások;

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

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

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

 keresztül nyújtott társkereső szolgáltatások.

 ( 111 )  218.425

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 02706

 ( 220 )  2015.10.06.

 ( 732 )  Somogyi Sándor, Eger (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 gyümölcsök; gyümölcskészítmények; lekvárok, dzsemek; kompótok.

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

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

 áru).

 ( 111 )  218.426

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 02575

 ( 220 )  2015.09.22.

 ( 732 )  Kathi Klára, Hajdúböszörmény (HU)

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

 ( 541 )  Mecca of Bodybuilding

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

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

 szervezése; fitnesz órák vezetése.

 ( 111 )  218.427

 ( 151 )  2016.05.10.

 ( 210 )  M 15 02912

 ( 220 )  2015.10.26.

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

 ( 740 )  Dr. Ádler Dóra, Budapest

 ( 541 )  PELENKAPP

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

 gyógyszerészeti, orvostudományi és higiéniai témájú információk és képek továbbítása.

  42    Szoftver mint szolgáltatás [SaaS].

 44    Az interneten keresztül nyújtott orvosi információs szolgáltatások; betegek kezeléséhez kapcsolódó
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egészségügyi ellátási és elemzési szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; egészséggel

kapcsolatos szakmai konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyászati termékekkel

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

keresztül gyógyszerészeti termékekkel kapcsolatban; inkontinencia termékekkel kapcsolatos tanácsadási és

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

 ( 111 )  218.428

 ( 151 )  2016.05.10.

 ( 210 )  M 15 02646

 ( 220 )  2015.09.30.

 ( 732 )  Bootmaker Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Csizmadia Ferenc, Telki

 ( 541 )  wherecom

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

 okostelefonok; okostelefonok karóra formájában.

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

 órák.

 ( 111 )  218.429

 ( 151 )  2016.05.10.

 ( 210 )  M 15 02652

 ( 220 )  2015.10.01.

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

 ( 740 )  Szakács Gábor, Budapest

 ( 541 )  Otthonangyal

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  37    Javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  218.430

 ( 151 )  2016.05.10.

 ( 210 )  M 15 02651

 ( 220 )  2015.10.01.

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

 ( 740 )  Szakács Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  37    Javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  218.431

 ( 151 )  2016.05.10.

 ( 210 )  M 15 02650

 ( 220 )  2015.10.01.

 ( 732 )  Pados Balázs, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Ajándékdoboz-Közösségi Adományozó Pont

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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).

A rovat 102 darab közlést tartalmaz. 
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