
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  214.845

 ( 151 )  2015.01.27.

 ( 210 )  M 14 00862

 ( 220 )  2014.03.24.

 ( 732 )  VIRBAC, CARROS (FR)

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

 ( 541 )  FIPROLINE

 ( 511 )  5    Állatgyógyászati készítmények; parazitaölő (antiparazita) készítmények állatoknak külsőleges használatra.

 ( 111 )  218.034

 ( 151 )  2016.03.18.

 ( 210 )  M 14 03386

 ( 220 )  2014.11.11.

 ( 732 )  MTDM Management Üzletviteli Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ujj Ágnes Enikő, Dunakeszi

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 111 )  218.100

 ( 151 )  2016.03.29.

 ( 210 )  M 14 01821

 ( 220 )  2014.06.11.

 ( 732 )  Sipos Ádám, Debrecen (HU)

 ( 541 )  Go! Store

 ( 511 )  35    Hirdetési hely kölcsönzése, reklámozás, különösen ügyfélkártya forgalomba hozatala az eladásösztönzés és

az ügyfelek megtartása céljából; kereskedelmi ügyletek közvetítése, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;

hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások, közönségszolgálati [PR] szolgáltatások,

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, adatok frissítése és karbantartása számítógépes

 adatbázisokban.

 36    Pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, szolgáltatások a pénzügy területén; készpénznélküli fizetőeszközök és

 ügyfélkártyák forgalmazása, közvetítése.

 42    Számítógépek és számítógépprogramok kölcsönzése, számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring],

 elektronikus adattárolás.

 ( 111 )  218.151

 ( 151 )  2016.04.04.

 ( 210 )  M 14 02679

 ( 220 )  2014.09.03.

 ( 732 )  Fábián Ferenc, Csongrád (HU)

 ( 740 )  dr. Fulajtár Zsófia ügyvés, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 )  DIAZULIN

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

olajok és zsírok; gyümölcshéj; zselatin, kókuszolaj, lekvár, leves készítmény, feldolgozott magvak, pástétom,
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 szezámolaj, virágpor készítmények.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek, méz; só; mustár; fűszerek; aromás készítmények, glükóz, konyhasó.

 ( 111 )  218.242

 ( 151 )  2016.05.11.

 ( 210 )  M 15 02163

 ( 220 )  2015.09.09.

 ( 732 )  Globo Tv Betéti Társaság, Szerencs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; marketing; on-line

 hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámfilmek előállítása; televíziós reklámozás.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; fényképészet; filmek gyártása,

kivéve reklámfilmek; fotóriportok készítése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió- és

 televízóprogramok készítése; riporteri szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; videofilmezés.

 ( 111 )  218.317

 ( 151 )  2016.04.27.

 ( 210 )  M 14 03886

 ( 220 )  2014.12.19.

 ( 732 )  77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kereszty Marcell, GÖDÖLLE, KÉKES, MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dcont HUNOR

 ( 511 )  5    Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

  10    Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

  44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, on-line vércukornaplóval kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  218.318

 ( 151 )  2016.04.27.

 ( 210 )  M 14 03887

 ( 220 )  2014.12.19.

 ( 732 )  77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kereszty Marcell, GÖDÖLLE, KÉKES, MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dcont MAGOR

 ( 511 )  5    Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

  10    Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

  44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, on-line vércukornaplóval kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  218.404

 ( 151 )  2016.05.09.

 ( 210 )  M 15 02587

 ( 220 )  2015.09.22.

 ( 732 )  Perényi Zoltán Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fülöp Péter, Dr. Fülöp Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  218.433

 ( 151 )  2016.05.12.

 ( 210 )  M 15 02452

 ( 220 )  2015.09.09.

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

 ( 740 )  Dr. Sütő Ágota Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SZÉCHENYI

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

 vitamin tartalmú italok; zöldséglevek.

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

 pálinkák.

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

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

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

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

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

 tevékenység.

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

 dokumentumfilm készítések.

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

 szolgáltatások, valamint az ezzel összefüggő erkölcsi elismerések.

 ( 111 )  218.434

 ( 151 )  2016.05.12.

 ( 210 )  M 15 00455

 ( 220 )  2015.02.17.

 ( 732 )  Bánfi Katarina, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Multitoxic

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

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

 szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.435

 ( 151 )  2016.05.12.

 ( 210 )  M 15 01766

 ( 220 )  2015.06.30.

 ( 732 )  VIASAT Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Bálint Andrea, Budapest

 ( 541 )  A sütimester

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

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

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

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

 felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás.

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

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

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

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

 üzenetek küldése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése

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

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

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

játékfelszerelések bérbeadása; játékkaszinók szolgáltatásai; játékkölcsönzés; jegyirodai szolgáltatások

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

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

nevelési célú kiállítások szervezése; lemezlovasok szolgáltatásai; mozifilmek kölcsönzése; oktatás; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékokszolgáltatása számítógépes hálózatból; rádió-és

televíziókészülékek kölcsönzése, rádió-és televízió programok készítése; riporteri szolgáltatások; show műsorok;

show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); sportjátékok lebonyolítása; szerencsejátékok;

szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú); televíziós

szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videofilmezés; videofilmgyártás; videokamerák

 kölcsönzése; zene összeállítás.

 ( 111 )  218.436

 ( 151 )  2016.05.12.

 ( 210 )  M 15 03002

 ( 220 )  2015.11.04.

 ( 732 )  Christian Louboutin, Paris (FR)

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

 ( 541 )  TORNADE BLONDE

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

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

 ( 111 )  218.437

 ( 151 )  2016.05.12.

 ( 210 )  M 15 02869

 ( 220 )  2015.10.20.

 ( 732 )  Dunavárosfejlesztő Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  DUNA PROMENÁD

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.438

 ( 151 )  2016.05.12.

 ( 210 )  M 15 02868

 ( 220 )  2015.10.20.

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

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

 ( 541 )  FLOATINGCITY

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.439

 ( 151 )  2016.05.12.

 ( 210 )  M 15 02867

 ( 220 )  2015.10.20.

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

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

 ( 541 )  TÖBB MINT SZÉPSÉG

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

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

raktározási szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások független ügynökök közvetlen értékesítése által;

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

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

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

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

ajándéktárgyak területén; promóciós és reklámozási kampány szolgáltatások független ügynökök toborzása

 területén.

 ( 111 )  218.440

 ( 151 )  2016.05.12.

 ( 210 )  M 15 02735

 ( 220 )  2015.10.09.

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

 ( 740 )  dr. Gősi Georgina Emese, Budapest

 ( 541 )  A jövő ígérete

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
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 fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 ( 111 )  218.441

 ( 151 )  2016.05.12.

 ( 210 )  M 15 02604

 ( 220 )  2015.09.25.

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

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

 ( 541 )  Új pénzügyi kultúrát teremtünk!

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások

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

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

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

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

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

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

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

 és -vétele; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.

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

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

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

 tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  218.442

 ( 151 )  2016.05.12.

 ( 210 )  M 15 02475

 ( 220 )  2015.09.11.

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

 ( 740 )  Tóth Ferenc, 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;
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 karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 111 )  218.443

 ( 151 )  2016.05.12.

 ( 210 )  M 15 02090

 ( 220 )  2015.07.31.

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

 ( 740 )  dr. Tim Gábor, Budapest

 ( 541 )  CHLIRON

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  218.444

 ( 151 )  2016.05.12.

 ( 210 )  M 15 02089

 ( 220 )  2015.07.31.

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

 ( 740 )  dr. Tim Gábor, Budapest

 ( 541 )  OXOL

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  218.445

 ( 151 )  2016.05.12.

 ( 210 )  M 15 02088

 ( 220 )  2015.07.31.

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

 ( 740 )  dr. Tim Gábor, Budapest

 ( 541 )  BIOLUT

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  218.446

 ( 151 )  2016.05.12.

 ( 210 )  M 15 02087

 ( 220 )  2015.07.31.

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

 ( 740 )  dr. Tim Gábor, Budapest

 ( 541 )  CALCOFERRIT

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan
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műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  218.447

 ( 151 )  2016.05.12.

 ( 210 )  M 15 02085

 ( 220 )  2015.07.30.

 ( 732 )  Rybka Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sümegi Dávid, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 takarítás.

 ( 111 )  218.448

 ( 151 )  2016.05.12.

 ( 210 )  M 15 01699

 ( 220 )  2015.06.24.

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, oktatási és szórakoztatási

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  218.449

 ( 151 )  2016.05.12.

 ( 210 )  M 15 02620

 ( 220 )  2015.09.25.

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

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 556 )

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

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

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

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

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

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

 koncentrátumok, húsleves, erőleves, leveskockák, levesek.

 ( 111 )  218.450

 ( 151 )  2016.05.12.

 ( 210 )  M 15 01586

 ( 220 )  2015.06.11.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Lilla Magda, Budapest

 ( 541 )  Vegye észre, akció van!

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

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

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

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

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

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

 ( 111 )  218.451

 ( 151 )  2016.05.12.

 ( 210 )  M 15 02363
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 ( 220 )  2015.09.01.

 ( 732 )  Dézsi Gabriella Magdolna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Napszemüvegek.

  14    Nyakláncok, karkötők.

  18    Kézitáskák, pénztárcák.

 ( 111 )  218.452

 ( 151 )  2016.05.12.

 ( 210 )  M 15 02490

 ( 220 )  2015.09.11.

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

 ( 541 )  Természetes egészség a kertből

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

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

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

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  218.453

 ( 151 )  2016.05.12.

 ( 210 )  M 15 03145

 ( 220 )  2015.11.19.

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

 (HU)

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

 ( 541 )  Összhangban egymással

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

 megállapodások kötése harmadik fél számára.

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

 szállítmányozással kapcsolatban.

 ( 111 )  218.454

 ( 151 )  2016.05.12.

 ( 210 )  M 15 02622

 ( 220 )  2015.09.28.

 ( 732 )  PREM-X Kft., Sóskút (HU)

 ( 740 )  Révai Ákos, Budapest

  

( 546 )

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
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 ( 111 )  218.455

 ( 151 )  2016.05.12.

 ( 210 )  M 15 02623

 ( 220 )  2015.09.28.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

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

 ( 541 )  UNIQXILLE

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

 ( 111 )  218.456

 ( 151 )  2016.05.12.

 ( 210 )  M 15 03531

 ( 220 )  2015.11.25.

 ( 732 )  UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

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

  

( 546 )

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

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

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

 ( 111 )  218.459

 ( 151 )  2016.05.13.

 ( 210 )  M 15 02160

 ( 220 )  2015.08.07.

 ( 732 )  Thantawan Industry Public Company Limited, Nakornprathom (TH)

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

  ( 546 )

 ( 511 )   26    Villámzárak.

 ( 111 )  218.460

 ( 151 )  2016.05.13.

 ( 210 )  M 15 02174

 ( 220 )  2015.08.10.

 ( 732 )  Keleti Trade Vendéglátóipari és Művészeti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gyenes-Kovács Zoltán, Dr. Gyenes-Kovács Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Ankert

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.461

 ( 151 )  2016.05.13.
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 ( 210 )  M 15 02168

 ( 220 )  2015.08.10.

 ( 732 )  dr. Yaro A. Cletus, Budapest (HU)

 ( 541 )  LACRISTAL

 ( 511 )  5    Állatgyógyászati és egészségügyi termék, kiegészítő szemápoló.

 ( 111 )  218.462

 ( 151 )  2016.05.13.

 ( 210 )  M 15 02298

 ( 220 )  2015.08.26.

 ( 732 )  RoadRecord.hu Kft., Göd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépprogramok, rögzített; szoftverek, rögzített.

 ( 111 )  218.463

 ( 151 )  2016.05.13.

 ( 210 )  M 15 02178

 ( 220 )  2015.08.11.

 ( 732 )  KLUB Rekreáció Sport-, és Rendezvényszervező Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Outsourcing szolgáltatások, online marketing, pay Per Click (PPC) hirdetés, reklámozás üzletszervezési és

 üzletvezetési tanácsadás.

  37    Számítógépes beléptető rendszerek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

  41    Sport- és kulturális tevékenységek szervezése.

 ( 111 )  218.464

 ( 151 )  2016.05.13.

 ( 210 )  M 15 02301

 ( 220 )  2015.08.26.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.465

 ( 151 )  2016.05.13.

 ( 210 )  M 15 02179

 ( 220 )  2015.08.11.
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 ( 732 )  KLUB Rekreáció Sport-, és Rendezvényszervező Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Outsourcing szolgáltatások, online marketing, pay Per Click (PPC) hirdetés, reklámozás üzletszervezési és

 üzletvezetési tanácsadás.

  37    Számítógépes beléptető rendszerek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

  41    Sport- és kulturális tevékenységek szervezése.

 ( 111 )  218.466

 ( 151 )  2016.05.13.

 ( 210 )  M 15 02300

 ( 220 )  2015.08.26.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.467

 ( 151 )  2016.05.13.

 ( 210 )  M 15 02299

 ( 220 )  2015.08.26.

 ( 732 )  Nagy Zoltán, Érd (HU)

 ( 541 )  Diamond Stúdió

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  218.468

 ( 151 )  2016.05.13.

 ( 210 )  M 15 02302

 ( 220 )  2015.08.26.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.469

 ( 151 )  2016.05.13.

 ( 210 )  M 15 02303

 ( 220 )  2015.08.26.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.470

 ( 151 )  2016.05.13.

 ( 210 )  M 15 02304

 ( 220 )  2015.08.26.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.471

 ( 151 )  2016.05.13.

 ( 210 )  M 15 02425

 ( 220 )  2015.09.07.

 ( 732 )  Pince Termelési és Kereskedelmi Kft 100%, Budapest (HU)
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( 546 )

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

 áru).

 ( 111 )  218.472

 ( 151 )  2016.05.13.

 ( 210 )  M 15 02422

 ( 220 )  2015.09.07.

 ( 732 )  Pince Termelési és Kereskedelmi Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Édes Kettes

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

 áru).

 ( 111 )  218.473

 ( 151 )  2016.05.13.

 ( 210 )  M 15 02432

 ( 220 )  2015.09.08.

 ( 732 )  WABERER'S-SZEMEREY Logisztika Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Karaffy Erzsébet, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Fuvarozás, áruszállítás, közúti áruszállítás, áruk csomagolása, raktározása.

 ( 111 )  218.474

 ( 151 )  2016.05.13.

 ( 210 )  M 15 02433

 ( 220 )  2015.09.08.

 ( 732 )  WABERER'S-SZEMEREY Logisztika Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Karaffy Erzsébet, Miskolc

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Fuvarozás, áruszállítás, közúti áruszállítás, áruk csomagolása, raktározása.

 ( 111 )  218.475

 ( 151 )  2016.05.13.

 ( 210 )  M 15 02438

 ( 220 )  2015.09.08.
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 ( 732 )  Komodor Services Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lohn Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Komodor

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (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 )  218.476

 ( 151 )  2016.05.13.

 ( 210 )  M 15 02491

 ( 220 )  2015.09.12.

 ( 732 )  Dorogi Éva 100%, Zsira (HU)

 ( 541 )  Bambi üdítőital

 ( 511 )   32    Üdítőitalok.

 ( 111 )  218.477

 ( 151 )  2016.05.13.

 ( 210 )  M 15 02810

 ( 220 )  2015.10.15.

 ( 732 )  AVALON PARK Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Járműmosás; járművek tisztítása; járművek karbantartása; üzemanyagtöltés.

  43    Étkezdék; éttermek; kantinok, büfék, étkezdék; panziók; vendéglátóipar.

 ( 111 )  218.478

 ( 151 )  2016.05.17.

 ( 210 )  M 15 02565

 ( 220 )  2015.09.22.

 ( 732 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Volldünger Linz

 ( 511 )  1    Műtrágyázó készítmények; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

 ( 111 )  218.479

 ( 151 )  2016.05.17.

 ( 210 )  M 15 02566

 ( 220 )  2015.09.22.

 ( 732 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Volldünger Granulátum

 ( 511 )  1    Műtrágyázó készítmények; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

 ( 111 )  218.480
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 ( 151 )  2016.05.17.

 ( 210 )  M 15 02918

 ( 220 )  2015.10.27.

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

 ( 541 )  Hanna Cocoa

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

  30    Édességek, csokoládé, táblás csokoládé, szeletes csokoládé.

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

 keresztüli értékesítés.

 ( 111 )  218.481

 ( 151 )  2016.05.17.

 ( 210 )  M 15 02914

 ( 220 )  2015.10.27.

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

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  HUNBASKET

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

 reklámozása és marketing tevékenysége termék bemutatók szervezése.

  38    Távközlés.

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

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

 készítése; szabadidős szolgáltatás nyújtása; sportversenyek szervezése.

 ( 111 )  218.482

 ( 151 )  2016.05.17.

 ( 210 )  M 15 02655

 ( 220 )  2015.10.01.

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

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

 ( 541 )  THESIS ERP

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.483

 ( 151 )  2016.05.17.

 ( 210 )  M 15 02567

 ( 220 )  2015.09.22.

 ( 732 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Volldünger Granulátum Plusz

 ( 511 )  1    Műtrágyázó készítmények; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

 ( 111 )  218.484
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 ( 151 )  2016.05.17.

 ( 210 )  M 15 02568

 ( 220 )  2015.09.22.

 ( 732 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Volldünger Starter

 ( 511 )  1    Műtrágyázó készítmények; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

 ( 111 )  218.485

 ( 151 )  2016.05.17.

 ( 210 )  M 15 02569

 ( 220 )  2015.09.22.

 ( 732 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Cuproflow

 ( 511 ) 5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek).

 ( 111 )  218.487

 ( 151 )  2016.05.17.

 ( 210 )  M 15 02695

 ( 220 )  2015.10.06.

 ( 732 )  Plank János, Balatonalmádi (HU)

 Plank Ildikó, Balatonalmádi (HU)

 ( 740 )  dr. Szenthe Zsolt, Dr. Szenthe Ügyvédi Iroda, Veszprém

  
( 546 )

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  218.488

 ( 151 )  2016.05.17.

 ( 210 )  M 15 02812

 ( 220 )  2015.10.15.

 ( 732 )  D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Budai Péter, Budapest

 ( 541 )  D.A.S. Legal

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.489

 ( 151 )  2016.05.17.

 ( 210 )  M 15 02941

 ( 220 )  2015.10.29.

 ( 732 )  PARMALAT S.p.A., Collecchio, Parma (IT)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

 ( 111 )  218.490

 ( 151 )  2016.05.17.

 ( 210 )  M 15 03071

 ( 220 )  2015.11.11.

 ( 732 )  Holhós és Társa Kaputechnika Kft., Rétság (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása;

megvásárolni szánt termékek és áruk kiválasztásával kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a fogyasztók

számára; piacelemzési szolgáltatások áruk elérhetőségével kapcsolatban; piacelemzési szolgáltatások áruk

értékesítésével kapcsolatban; online reklámozás; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és

vásárlói részére; promóciós szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; termékek és

szolgáltatások beszerzése más vállalatok számára; vásárlási megrendelések ügyintézése; fém garázskapukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; nem fém garázskapukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; elektromos ajtónyítókkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; elektronikus ajtónyítókkal

 kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  218.491

 ( 151 )  2016.05.17.

 ( 210 )  M 15 03083

 ( 220 )  2015.11.12.

 ( 732 )  Szabó Gál András, Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  budapestbamako.org

 ( 511 )   36    Jótékonysági célú gyűjtés, gyűjtés szervezése.

  39    Utazásszervezés.

  41    Sportversenyek rendezése.

 ( 111 )  218.495

 ( 151 )  2016.05.24.

 ( 210 )  M 15 02553

 ( 220 )  2015.09.21.

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

 ( 740 )  dr. Savanyó Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 )  Útdíj Asszisztens

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); kereskedelmi tranzakciók technikai támogatása.
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  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 )  218.496

 ( 151 )  2016.05.24.

 ( 210 )  M 15 02175

 ( 220 )  2015.08.10.

 ( 732 )  Keleti Trade Vendéglátóipari és Művészeti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gyenes-Kovács Zoltán, Dr. Gyenes-Kovács Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.497

 ( 151 )  2016.05.23.

 ( 210 )  M 15 02046

 ( 220 )  2015.07.28.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 babáknak.

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

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

 sebészeti varratanyagok.

 ( 111 )  218.498

 ( 151 )  2016.05.23.

 ( 210 )  M 15 02698

 ( 220 )  2015.10.06.

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

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  réell'e

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 és gondozásra; szappan.

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

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

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

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

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

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

nem elektromos); kézi hajsütővasak, nem elektromos; kézi hajegyenesítők; manikűrkészletek; körömreszelők;

körömreszelők, elektromos; körömágybőr csipesz; körömvágó ollók (elektromos vagy nem elektromos);

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

 elektromos szőrtelenítő eszközök; borotvafenő szíjak; borotválkozó eszközök.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 kiegészítők].

 ( 111 )  218.499

 ( 151 )  2016.05.23.

 ( 210 )  M 15 02250

 ( 220 )  2015.08.18.

 ( 732 )  Dome Facility Services Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dome Fit-Out

 ( 511 )  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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.500

 ( 151 )  2016.05.23.

 ( 210 )  M 15 02817

 ( 220 )  2015.10.14.

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

 Lippert Szandra 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  JENCY WEAR

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

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

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

 ( 111 )  218.501

 ( 151 )  2016.05.23.

 ( 210 )  M 15 02318

 ( 220 )  2015.08.27.

 ( 732 )  Probiotikus Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathozadaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;

étrend-kiegészítőkemberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok ésfogászati

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek(herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 111 )  218.502

 ( 151 )  2016.05.25.

 ( 210 )  M 15 02815

 ( 220 )  2015.10.15.

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

  ( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termék, újság.

  41    Folyóirat online kiadása.

 ( 111 )  218.503

 ( 151 )  2016.05.23.

 ( 210 )  M 15 02819

 ( 220 )  2015.10.16.

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

 ( 740 )  dr. Mányoki Noémi, Budapest

 ( 541 )  Multimaci

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.504

 ( 151 )  2016.05.23.

 ( 210 )  M 15 03478

 ( 220 )  2015.11.23.

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

 ( 541 )  VALERINOX

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  218.506

 ( 151 )  2016.05.23.

 ( 210 )  M 15 02322

 ( 220 )  2015.08.26.

 ( 732 )  Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gombár Zsolt, Dr. Gombár Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  218.507

 ( 151 )  2016.05.23.

 ( 210 )  M 15 02379

 ( 220 )  2015.09.01.

 ( 732 )  Netrium Informatikai Kft, Pécs (HU)

 ( 541 )  MultiHome

 ( 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 áru) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.508

 ( 151 )  2016.05.23.

 ( 210 )  M 15 02758

 ( 220 )  2015.10.12.

 ( 732 )  HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energia italok.

 ( 111 )  218.509

 ( 151 )  2016.05.23.

 ( 210 )  M 15 02759

 ( 220 )  2015.10.12.

 ( 732 )  HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   32    Energia italok.

 ( 111 )  218.510

 ( 151 )  2016.05.23.

 ( 210 )  M 15 02760

 ( 220 )  2015.10.12.

 ( 732 )  HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energia italok.

 ( 111 )  218.511

 ( 151 )  2016.05.23.

 ( 210 )  M 15 02761

 ( 220 )  2015.10.12.

 ( 732 )  POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

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

 ( 541 )  POLI-FARBE POLI DERM

 ( 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 valamennnyi áru).

 ( 111 )  218.512

 ( 151 )  2016.05.23.

 ( 210 )  M 15 02765

 ( 220 )  2015.10.12.

 ( 732 )  TransUni Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; energiaitalok; koffeines italok;

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  218.513

 ( 151 )  2016.05.23.
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 ( 210 )  M 15 02766

 ( 220 )  2015.10.12.

 ( 732 )  TransUni Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AQUATIVE

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; energiaitalok; koffeines italok;

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  218.514

 ( 151 )  2016.05.23.

 ( 210 )  M 15 02973

 ( 220 )  2015.11.02.

 ( 732 )  Jim Beam Brands Co., Deerfield, Illinois (US)

 ( 300 )  1696210 2015.05.27. AU

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

 ( 541 )  DOUBLE OAK

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

 áru).

 ( 111 )  218.515

 ( 151 )  2016.05.23.

 ( 210 )  M 14 02682

 ( 220 )  2014.09.03.

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

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

 ( 541 )  Zöldövezet díj

 ( 511 )   35    Pályázatok kiírása, a pályázattal kapcsolatos hirdetés, ügyintézés.

  36    Pénzügyi szolgáltatások pályázati díjakkal kapcsolatosan.

 ( 111 )  218.516

 ( 151 )  2016.05.23.

 ( 210 )  M 15 02910

 ( 220 )  2015.10.22.

 ( 732 )  Tematik Kabel Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gombár Zsolt ügyvéd,Dr. Gombár Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  7 vezér

 ( 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 )  218.517

 ( 151 )  2016.05.23.

 ( 210 )  M 15 02911

 ( 220 )  2015.10.26.

 ( 732 )  Mánya Zsolt 100%, Százhalombatta (HU)

 ( 740 )  Dr. Kustos Petra Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

 élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

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

 gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  218.518

 ( 151 )  2016.05.25.

 ( 210 )  M 15 02382

 ( 220 )  2015.09.02.

 ( 732 )  Vitaplus Élelmiszer, Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények.

 ( 111 )  218.519

 ( 151 )  2016.05.25.

 ( 210 )  M 15 02380

 ( 220 )  2015.09.01.

 ( 732 )  Varázs Művek Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 )  Taste and Play

 ( 511 )  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 tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.520

 ( 151 )  2016.05.25.

 ( 210 )  M 15 02378

 ( 220 )  2015.09.02.

 ( 732 )  Oxygen Group Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  Oxygen

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

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

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

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

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

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (kizárólag a tételesen
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 felsorolt szolgáltatások).

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

 ( 111 )  218.521

 ( 151 )  2016.05.25.

 ( 210 )  M 15 02377

 ( 220 )  2015.09.02.

 ( 732 )  Oxygen Group Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  Ozon

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

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

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

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

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

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (kizárólag a tételesen

 felsorolt szolgáltatások).

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

 ( 111 )  218.522

 ( 151 )  2016.05.25.

 ( 210 )  M 15 02375

 ( 220 )  2015.09.02.

 ( 732 )  Csépe Balázs, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Gyümölcsök (tartósított), gyümölcskonzervek, lekvár, zselé (étkezési), fagyasztott gyümölcsök.

  31    Gyümölcsök (friss).

  33    Pálinkák, brandyk.

 ( 111 )  218.523

 ( 151 )  2016.05.25.

 ( 210 )  M 15 02372

 ( 220 )  2015.09.02.

 ( 732 )  Vidó Judit, Székesfehérvár (HU)

  

( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); készségfejlesztés.

 ( 111 )  218.524

 ( 151 )  2016.05.25.

 ( 210 )  M 15 02371
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 ( 220 )  2015.09.02.

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

 Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.525

 ( 151 )  2016.05.25.

 ( 210 )  M 15 02370

 ( 220 )  2015.09.02.

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

 Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

 ( 541 )  Zseton TV

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.526

 ( 151 )  2016.05.25.

 ( 210 )  M 15 02459

 ( 220 )  2015.09.10.

 ( 732 )  Cserhátalja Kft., Ecseg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó tej és tejtermékek.

 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 )  218.544

 ( 151 )  2016.05.31.

 ( 210 )  M 15 03090

 ( 220 )  2015.11.12.

 ( 732 )  KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto (SI)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  TAMLOSET

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  218.555

 ( 151 )  2016.06.02.

 ( 210 )  M 15 02696

 ( 220 )  2015.10.06.

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

 Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  218.556

 ( 151 )  2016.06.02.

 ( 210 )  M 15 02820

 ( 220 )  2015.10.16.

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

 ( 740 )  dr. Mányoki Noémi, Budapest

  ( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás 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).

 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 )  218.557

 ( 151 )  2016.06.02.

 ( 210 )  M 15 02756

 ( 220 )  2015.10.12.

 ( 732 )  HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   32    Energia italok.

 ( 111 )  218.560

 ( 151 )  2016.06.02.

 ( 210 )  M 15 02949

 ( 220 )  2015.10.29.

 ( 732 )  CGC Hungary Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Borsy János Mátyás ügyvéd, Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  218.561

 ( 151 )  2016.06.02.

 ( 210 )  M 15 02640

 ( 220 )  2015.09.30.

 ( 732 )  Dolce Dance Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  DOLCE DANCE

 ( 511 )  9    Műsoros, oktató DVD; mágneses adathordozók.

  25    Ruhák, cipők, kiegészítők, tánccipők, táncruhák.

  41    Nevelés; szakmai képzés, táncoktatás, rendezvények szervezése.

 ( 111 )  218.562

 ( 151 )  2016.06.02.

 ( 210 )  M 15 02639

 ( 220 )  2015.09.30.

 ( 732 )  Dolce Dance Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Műsoros, oktató DVD; mágneses adathordozók.

  25    Ruhák, cipők, kiegészítők, tánccipők, táncruhák.

  41    Nevelés; szakmai képzés, táncoktatás, rendezvények szervezése.
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A rovat 102 darab közlést tartalmaz. 
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