
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  218.190

 ( 151 )  2016.06.23.

 ( 210 )  M 15 01646

 ( 220 )  2015.06.17.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Előkevert alkoholos ital (fröccs).

  35    Előkevert alkoholos ital (fröccs) kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  218.239

 ( 151 )  2016.06.23.

 ( 210 )  M 15 02037

 ( 220 )  2015.07.27.

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

 ( 541 )  Borrulett

 ( 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 )  218.360

 ( 151 )  2016.04.29.

 ( 210 )  M 14 03567

 ( 220 )  2014.11.24.

 ( 732 )  Ízműves Hálózat Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  HOPP

 ( 511 )  43    Állatpanziók; átmeneti szállások bérlete; főzőberendezések bérlete; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás

szállodákban; hordozható épületek bérlete; ivóvíz-automaták bérbeadása; motelek; nyugdíjas otthonok; óvodák;

panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges-);

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk

 kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás].

 ( 111 )  218.391

 ( 151 )  2016.05.02.

 ( 210 )  M 14 03568

 ( 220 )  2014.11.24.

 ( 732 )  Ízműves Hálózat Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  43    Állatpanziók; átmeneti szállások bérlete; főzőberendezések bérlete; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás

szállodákban; hordozható épületek bérlete; ivóvíz-automaták bérbeadása; motelek; nyugdíjas otthonok; óvodák;

panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges-);

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk

 kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás].

 ( 111 )  218.432

 ( 151 )  2016.06.01.

 ( 210 )  M 15 01149

 ( 220 )  2015.04.26.

 ( 732 )  Harmat Ákos 100%, Érd (HU)

 ( 541 )  Testakadémia

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.457

 ( 151 )  2016.05.13.

 ( 210 )  M 15 01977

 ( 220 )  2015.07.21.

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

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

 ( 541 )  ACOFAX

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok, kivéve rák vagy rák tüneteinek kezelésére szolgáló

 gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

 ( 111 )  218.615

 ( 151 )  2016.06.09.

 ( 210 )  M 15 02880

 ( 220 )  2015.10.21.

 ( 732 )  Vajnági Pál Imre, Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás és pénzügyi ügyletek közvetítése ingatlanügyekkel kapcsolatosan; ingatlanügyletek,

ingatlankezelés, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok) bérlete, lakásbérlet,

 lakásügynökségek, hitelirodák, biztosítási ügynökségi tevékenység.

 ( 111 )  218.717

 ( 151 )  2016.06.23.

 ( 210 )  M 15 02682

 ( 220 )  2015.10.05.

 ( 732 )  Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár-Bíró György, Budapest
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 ( 541 )  Balatoni Hajós Fesztivál

 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.718

 ( 151 )  2016.06.23.

 ( 210 )  M 15 02694

 ( 220 )  2015.10.06.

 ( 732 )  Szabó Sándor, Mezőberény (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szabadidős rendezvények megszervezése; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés;

 kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése.

 ( 111 )  218.719

 ( 151 )  2016.06.23.

 ( 210 )  M 15 02710

 ( 220 )  2015.10.07.

 ( 732 )  NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kalocsai Zsófia, Budapest

 ( 541 )  Magyarország, Neked!

 ( 511 ) 9    Számítógépek; számítógép programok [letölthető]; számítógépprogramok, rögzített navigációs berendezések

 járművekbe [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök.

 42    Számítógép programok sokszorosítása; számítógépes rendszerek tervezése;számítógépes rendszerek

elemzése; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépprogramok installációja; számítógépprogramok

kidolgozása; számítógépprogramokkorszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;

 számítógép-programozás;számítógép-szoftver fenntartása.

  45    Szellemi tulajdon használatának engedélyezése [licencia].

 ( 111 )  218.720

 ( 151 )  2016.06.23.

 ( 210 )  M 15 02712

 ( 220 )  2015.10.07.

 ( 732 )  Lajda Mátyás Márton, Érd (HU)

 ( 541 )  SÜTIFUTÁR

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, édességek, fagylaltok és jégkrémek, jég, tészták.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  218.721

 ( 151 )  2016.06.23.
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 ( 210 )  M 15 03099

 ( 220 )  2015.11.13.

 ( 732 )  Pádi Gyula, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fábry Mátyás, Fábry Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CHOCOPATIA

 ( 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).

 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.

 ( 111 )  218.722

 ( 151 )  2016.06.23.

 ( 210 )  M 15 03487

 ( 220 )  2015.11.23.

 ( 732 )  Osváth Tibor, Taksony (HU)

 ( 541 )  MEGATOOL, HA IGAZÁN KEMÉNY SZERSZÁMOT AKAR!

 ( 511 )  7    Szerszámgépek.

  35    Szerszámgépek, háztartási és kertigépek forgalmazása.

  37    Szerszámgépek, háztartási és kertigépek szervizelése.

 ( 111 )  218.723

 ( 151 )  2016.06.23.

 ( 210 )  M 15 03492

 ( 220 )  2015.11.23.

 ( 732 )  MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tombor Sándor, Budapest

  

( 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,

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

 valamennyi áru).

 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).
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 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (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 )  218.724

 ( 151 )  2016.06.23.

 ( 210 )  M 15 03493

 ( 220 )  2015.11.23.

 ( 732 )  MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tombor Sándor, Budapest

  

( 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,

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

 valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (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 )  218.725

 ( 151 )  2016.06.24.

 ( 210 )  M 15 03089

 ( 220 )  2015.11.13.

 ( 732 )  Hegyi Gergely, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 554 )

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
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 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  40    Élelmiszerek tartósítása, élelmiszerek fagyasztása.

 ( 111 )  218.726

 ( 151 )  2016.06.24.

 ( 210 )  M 15 02645

 ( 220 )  2015.09.30.

 ( 732 )  Duna Medical Center Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Melinda, Dr. Tóth Melinda Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Itt jó kezekben van az egészségem.

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti és gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyógyszerészeti és gyógyászati

 eszközök reklámozása; orvosi, klinikai, kórházi, egészségügyi szolgáltatások reklámozása, marketingje.

  42    Orvosi, klinikai és egészségügyi kutatások és kutató szolgáltatások.

 44    Orvosi szolgáltatások; klinikai, kórházi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások, gyógyszerészeti és

 gyógyászati szolgáltatások; szanatórium, orvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos üzemeltetés.

 ( 111 )  218.729

 ( 151 )  2016.06.27.

 ( 210 )  M 15 02381

 ( 220 )  2015.09.02.

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

 ( 740 )  Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  1x1 Vitamin - vitaminpótlás okosan

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények.

 ( 111 )  218.730

 ( 151 )  2016.06.27.

 ( 210 )  M 15 02635

 ( 220 )  2015.09.29.

 ( 732 )  Antenna Hungária Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Minőségre hangolva

 ( 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).

 ( 111 )  218.732

 ( 151 )  2016.06.27.

 ( 210 )  M 15 02782

 ( 220 )  2015.10.14.

 ( 732 )  SANATMETAL Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 )  MAGIC

 ( 511 )  10    Sebészeti műszerek, eszközök testben elhelyezett velőürszegek helyzetének meghatározásához; sebészetben

használatos célzókészülékek; celzókarok sebészetben használatos célzókészülékekhez; adapterek sebészetben

 használatos célzókészülékekhez; jeladók és érzékelők sebészetben használatos célzókészülékekhez.

 37    Sebészetben használatos célzókészülékek karbantartása és javítása; javítási tárgyú információk; konzultáció

orvosi sebészetben használatos célzókészülékekhez kapcsolódó konstrukciókról; sebészetben használatos
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 célzókészülékek karbantartása és javítása.

  44    Sebészetben használatos célzókészülékekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 ( 111 )  218.746

 ( 151 )  2016.07.07.

 ( 210 )  M 16 00172

 ( 220 )  2016.01.21.

 ( 732 )  Roma Systems, Inc.;, Texas (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TONY ROMA'S

 ( 511 )   43    Éttermi szolgáltatások és vendéglátás.

 ( 111 )  218.747

 ( 151 )  2016.07.07.

 ( 210 )  M 15 03829

 ( 220 )  2015.12.18.

 ( 732 )  "PIRAMIS ITAL" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Debrecen (HU)

 BORA Ital-nagykereskedelmi Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Gyömbérsör; malátacefre; malátasör; sörbetek (italok); sörcefre; sörök.

 ( 111 )  218.748

 ( 151 )  2016.07.07.

 ( 210 )  M 15 03715

 ( 220 )  2015.12.10.

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

 ( 740 )  Tóth Gergely, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 áru).

 ( 111 )  218.749

 ( 151 )  2016.07.07.

 ( 210 )  M 15 03714

 ( 220 )  2015.12.11.

 ( 732 )  Christian Louboutin, Paris (FR)

 ( 300 )  15/4202433 2015.08.07. FR
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 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  TROUBLE IN HEAVEN

 ( 511 ) 3    Illatszerek, nem orvosi célra használatos bőrápoló készítmények; fürdőszappanok; fürdő- és testápoló

 készítmények; zuhanyozó zselé, fürdőzselé, fürdőolajok, fürdőgyöngyök.

 ( 111 )  218.750

 ( 151 )  2016.07.07.

 ( 210 )  M 15 03491

 ( 220 )  2015.11.23.

 ( 732 )  Generali Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nyeste Gergely, Budapest

 ( 541 )  smartLAKÁS

 ( 511 )   36    Biztosítás; biztosítások.

 ( 111 )  218.751

 ( 151 )  2016.07.07.

 ( 210 )  M 15 02713

 ( 220 )  2015.10.07.

 ( 732 )  Vencák Marianna, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papíráruk, könyvek, poszterek, plakátok, nyomdai kiadványok, nyomatott hírlevelek, publikációk, papírból

 vagy kartonból készült kártyák.

 20    Képkeretek, bútorok, tükrök, lakberendezési tárgyak, dísztárgyak fából, parafából, nádból, gyékényből,

fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból,

tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más

 osztályokba.

 35    Papíráruk, könyvek, poszterek, plakátok, nyomdai kiadványok, nyomatott hírlevelek, publikációk, papírból

vagy kartonból készült kártyák, lakberendezési tárgyak, dísztárgyak kis- és nagykereskedelme, online

 kereskedelme.

 ( 111 )  218.752

 ( 151 )  2016.07.07.

 ( 210 )  M 15 02707

 ( 220 )  2015.10.06.

 ( 732 )  Tiszatavi Fesztivál Nonprofit Kft., Szolnok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  218.754

 ( 151 )  2016.07.11.
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 ( 210 )  M 15 02470

 ( 220 )  2015.09.10.

 ( 732 )  Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat, Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT KFT, Debrecen

 ( 541 )  Debrecen mi vagyunk!

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek;mágneses adathordozók;

 hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb digitálisan rögzített média; számítógépes szoftverek.

 16    Abszorbens papír- vagy műanyaglemezek élelmiszerek csomagolásához; borítékok [papíráruk]; brosúrák,

vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból, címkék, nem szövetből; cserélhető betétlapos

[iratokra ráhúzható] fedőlapok; csipeszes írótáblák; csomagolóanyag keményítőből; csomagolópapír; dobozok

kartonból vagy papírból; enyvezett vásznak papíripari célokra; értesítések [papíráruk]; fatartalmú papír;

fényképek [nyomtatott]; füzetek; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák

papírból vagy kartonból; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [irodai cikkek]; irattartók [papírárú]; ívek [papíráruk];

katalógusok; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; levélpapír; magazinok, revük [időszaki lapok];

noteszok; nyomtatott publikációk; öntapadó címkék [papíráruk]; palackcsomagoló anyagok kartonból vagy

papírból; papírtartó dobozok [irodai cikkek]; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek;

szórólapok; transzparensek [papíráruk]; újságok; üdvözlőlapok/kártyák; zacskók csomagolásra papírból vagy

műanyagból; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, irodai cikkek;

tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdaipari termékek,

könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, irodai cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek

 kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok.

  25    Ruházati cikkek.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  218.755

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03106

 ( 220 )  2015.11.17.

 ( 732 )  Enyedi András, Somogyegres (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PÁLINKAFALU

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 111 )  218.756

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 02719

 ( 220 )  2015.10.08.

 ( 732 )  Katona Zoltán, Nagytarcsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőrdíszműipari (bőrből vagy műbőrből és ezek kombinációjából készült termékek): női-férfi kézitáskák;

női-férfi divattáskák; női-férfi aktatáskák és irattáskák; bőröndök; övtáskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

 ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.

 ( 111 )  218.757
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 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 02847

 ( 220 )  2015.10.19.

 ( 732 )  Agrárrendezvények Kft., Szőlősgyörök (HU)

 ( 541 )  Az Agrárvilág Szépe

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.758

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 02856

 ( 220 )  2015.10.16.

 ( 732 )  Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., Haidian District, Beijing (CN)

 ( 740 )  dr. Kovács Nikolett, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek [számítógépes programok], rögzített; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; szoftverek,

rögzített; lépésmérők, lépésszámlálók; parkolóórák; érmével működő parkolóház kapuk; elakadásjelző

háromszögek; navigációs készülékek járművekbe [fedélzeti számítógépek]; műholdas navigációs készülékek;

hordozható médialejátszók; földmérő berendezések és eszközök; iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek];

sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; fordulatszámmérők; oktatási készülékek; szimulátorok járművek

kormányozásához és vezérléséhez; teleszkópok; tűzoltókészülékek; fejvédő eszközök; betörésgátló

riasztókészülékek; napszemüvegek; akkumulátorok, elektromosság, elektromos akkumulátorok járművekhez;

 fényképészeti diapozitívok; hordozható távirányítós autórögzítő.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; on-line hirdetési- és reklámszolgáltatások számítógépes hálózatokon;

áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból; üzleti információk; üzleti információk

szolgáltatása weboldalon; értékesítési promóciós szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások

eladói és vásárlói részére; konzultáció személyzeti kérdésekben; adatkutatás számítógépes fájlokban; könyvelés;

 szponzorok felkutatása.

 39    Utazás és utasok szállítása; termékek csomagolása; taxi szolgáltatások; sofőrszolgáltatás; navigációs

rendszerek bérbeadása; áruk raktározása; üzenet kézbesítés; helyfoglalás utazással kapcsolatban; közlekedési

információs szolgáltatások; autószállítás; járművek kölcsönzése és bérbeadása; futárszolgálatok [üzenetek vagy

 áruk küldésére]; utazásszervezés; tolószékek kölcsönzése.

 42    Műszaki kutatás; gépjárművek műszaki vizsgálata [közúti közlekedési alkalmasság]; csomagolástervezés;

számítógép programok sokszorosítása; szoftvertelepítés; számítógépprogramok kidolgozása; weboldal készítési

és karbantartási szolgáltatás; elektronikus adattárolás; nem helyszíni biztonsági mentés; honlaptervezési

tanácsadás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; térképészet.

 45    Személyi testőrszolgálat; őrző-védő szolgáltatások; társasági kísérő szolgáltatások; online közösségi

 hálózatok szolgáltatásai; talált tárgyak visszaszolgáltatása;tűzoltókészülékek kölcsönzése; jogi kutatás.

 ( 111 )  218.759
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 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03494

 ( 220 )  2015.11.24.

 ( 732 )  Provident Pénzügyi Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Provident Okoskölcsön

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.760

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 02602

 ( 220 )  2015.09.24.

 ( 732 )  Nyomárkay Kázmér 50%, Budapest (HU)

 Knapcsek Katalin 50%, Budapest (HU)

 ( 541 )  K&K a kis- és középvállalkozások magazinja

 ( 511 )   16    Magazinok, revük [időszaki lapok]; folyóiratok.

  41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása.

 ( 111 )  218.761

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 02462

 ( 220 )  2015.09.10.

 ( 732 )  Siető Linda Szonja, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   18    Bőr és bőrutánzatokból készült termékek; bőrtáskák; műbőrből készült táskák.

  25    Ruházati termékek, cikkek; textil alapú táskák.

 ( 111 )  218.762

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 02464

 ( 220 )  2015.09.10.

 ( 732 )  5D CINEMA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szöllősi Gergő, Budapest

  

( 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,

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

 valamennyi áru).

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) továbbá filmvetítés; filmterjesztés; mozik üzemeltetése;

térélményt nyújtó filmvetítés; szimulátor mozik üzemeltetése; mutatványos berendezések üzemeltetése;
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számítógépvezérelt mozgatható ülések működtetése és ezzel összhangban mozgókép megjelenítése, valamint a

 megjelenített mozgóképpel összhangban jelentkező füst, buborék, víz, szél, villámlás és hanghatások előidézése.

 ( 111 )  218.763

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03107

 ( 220 )  2015.11.16.

 ( 732 )  Gradinops Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Tillion

 ( 511 )  9    Szórakoztató elektronikai készülékek; okosórák.

 ( 111 )  218.766

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03111

 ( 220 )  2015.11.17.

 ( 732 )  Universal Television LLC, Universal City, California (US)

 ( 740 )  Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás és marketing szolgáltatások; reklámozási és marketinges műsorbetétek készítése televíziós

 csatornák részére; hirdetések és reklámok készítése; digitális reklámozás házon belül és harmadik fél részére.

 38    Televíziós műsorok közvetítése kábelen, műholdon és interneten keresztül; televíziós hirdetések vagy

informáló reklámok sugárzása vagy közvetítése; rádiós hirdetések vagy informáló reklámok sugárzása vagy

közvetítése interneten keresztül; streamelt hang és audiovizuális felvételek továbbítása interneten keresztül; audio

és videó anyagok streamingelése az interneten; beszédhangok, adatok, egyéb hangok, ábrák, audio és videó

tartalmak és üzenetek digitális és elektronikus továbbítása; digitális videotéka szolgáltatások; online cset helyek

és fórumok valamint elektronikus hirdetőtáblák létrehozása felhasználók közötti zenére és szórakozásra

vonatkozó üzenetek közvetítésére; vezeték nélküli közvetítés nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül

feltölthető és letölthető csengőhangok, beszédhangok, zene, mp3 fájlok, grafikák, játékok, ábrák, videók,

információk és hírek számára vezeték nélküli mobil kommumikációs eszközökre; hang és szöveges üzenet

küldése és fogadása vezeték nélküli kommunikációs eszközök között; több felhasználós hozzáférés lehetővé tétele

 globális számítógépes információs hálózathoz.

 41    Szórakoztatási szolgáltatások, nevezetesen game show-k készítése és értékesítése; szórakoztatási

szolgáltatások - nevezetesen rendszeresen megjelenő élő televíziós műsorok ismert személyek szereplésével -

 közvetítése földi sugárzás, műhold, kábel és internet útján.

 ( 111 )  218.767

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03112

 ( 220 )  2015.11.17.

 ( 732 )  Universal Television LLC, Universal City, California (US)

 ( 740 )  Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  Gyertek át szombat este!

 ( 511 )  35    Reklámozás és marketing szolgáltatások; reklámozási és marketinges műsorbetétek készítése televíziós

 csatornák részére; hirdetések és reklámok készítése; digitális reklámozás házon belül és harmadik fél részére.

 38    Televíziós műsorok közvetítése kábelen, műholdon és interneten keresztül; televíziós hirdetések vagy
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informáló reklámok sugárzása vagy közvetítése; rádiós hirdetések vagy informáló reklámok sugárzása vagy

közvetítése interneten keresztül; streamelt hang és audiovizuális felvételek továbbítása interneten keresztül; audio

és videó anyagok streamingelése az interneten; beszédhangok, adatok, egyéb hangok, ábrák, audio és videó

tartalmak és üzenetek digitális és elektronikus továbbítása; digitális videotéka szolgáltatások; online cset helyek

és fórumok valamint elektronikus hirdetőtáblák létrehozása felhasználók közötti zenére és szórakozásra

vonatkozó üzenetek közvetítésére; vezeték nélküli közvetítés nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül

feltölthető és letölthető csengőhangok, beszédhangok, zene, mp3 fájlok, grafikák, játékok, ábrák, videók,

információk és hírek számára vezeték nélküli mobil kommimikációs eszközökre; hang és szöveges üzenet

küldése és fogadása vezeték nélküli kommunikációs eszközök között; több felhasználós hozzáférés lehetővé tétele

 globális számítógépes információs hálózathoz.

 41    Szórakoztatási szolgáltatások, nevezetesen game show-k készítése és értékesítése; szórakoztatási

szolgáltatások - nevezetesen rendszeresen megjelenő élő televíziós műsorok ismert személyek szereplésével -

 közvetítése földi sugárzás, műhold, kábel és internet útján.

 ( 111 )  218.769

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03113

 ( 220 )  2015.11.17.

 ( 732 )  Universal Television LLC, Universal City, California (US)

 ( 740 )  Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  GAME-SHOW SEBESTYÉN BALÁZZSAL

 ( 511 )  35    Reklámozás és marketing szolgáltatások; reklámozási és marketinges műsorbetétek készítése televíziós

 csatornák részére; hirdetések és reklámok készítése; digitális reklámozás házon belül és harmadik fél részére.

 38    Televíziós műsorok közvetítése kábelen, műholdon és interneten keresztül; televíziós hirdetések vagy

informáló reklámok sugárzása vagy közvetítése; rádiós hirdetések vagy informáló reklámok sugárzása vagy

közvetítése interneten keresztül; streamelt hang és audiovizuális felvételek továbbítása interneten keresztül; audio

és videó anyagok streamingelése az interneten; beszédhangok, adatok, egyéb hangok, ábrák, audio és videó

tartalmak és üzenetek digitális és elektronikus továbbítása; digitális videotéka szolgáltatások; online cset helyek

és fórumok valamint elektronikus hirdetőtáblák létrehozása felhasználók közötti zenére és szórakozásra

vonatkozó üzenetek közvetítésére; vezeték nélküli közvetítés nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül

feltölthető és letölthető csengőhangok, beszédhangok, zene, mp3 fájlok, grafikák, játékok, ábrák, videók,

információk és hírek számára; vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközökre hang és szöveges üzenet küldése

és fogadása vezeték nélküli kommunikációs eszközök között több felhasználós hozzáférés lehetővé tétele globális

 számítógépes információs hálózathoz.

 41    Szórakoztatási szolgáltatások, nevezetesen game show-k készítése és értékesítése; szórakoztatási

szolgáltatások - nevezetesen rendszeresen megjelenő élő televíziós műsorok ismert személyek szereplésével -

 közvetítése földi sugárzás, műhold, kábel és internet útján.

 ( 111 )  218.776

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03837

 ( 220 )  2015.12.22.

 ( 732 )  Felföldi Édességgyártó Kft., Debrecen (HU)

 ( 300 )  014876643 2015.12.03. EU

 ( 740 )  dr. Szederjessy Nikoletta, Budapest

 ( 541 )  QUICK WATER

 ( 511 )   21    Szívószálak.

 29    Feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket); tejtermékek és

tejtermék-helyettesítők; levesek, leveskivonatok; gyümölcsdesszertek; levesek; kocsonyák és zselék, kompótok,
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kenyérre kenhető gyümölcs és zöldségkrémek; előkészített gyümölcsök; gyümölcskonzervek; savanyított

gyümölcsök; gyümölcs (szárított); kandírozott, kristályosított gyümölcsök; palackozott gyümölcsök; gyümölcsök

(fagyasztott); alkoholban tartósított gyümölcsök; gyümölcsök, tartósított; gyümölcs alapú snackek; tej; tej, tej

alapú italok; tej, tejturmixok; tejtermékek; ízesített tej; tejes italok, [főként tejet tartalmazó); tejitalok, ízesített

tejitalok; gyümölcsöt tartalmazó tejitalok; tejtermékekből készült desszertek; csokoládéval ízesített tejalapú

 italok.

 30    Gyümölcsökből készített ízesítők [nem esszenciális olajok); ízesítő anyagok és fűszerek; ízesítő szirupok;

öntetek, szószok; fűszerek; édes mázak és töltelékek; szirupok és melasz; kakaóalapú italok; kávé alapú italok;

csokoládés italporok; tea,tea alapú italok; tea alapú italok gyümölcs ízesítéssel; kávé, tea, kakaó és helyettesítőik;

süteménytészta, süteménytészta, lepények, aprósütemények és sóskekszek; édességek (cukorkák), csokoládés

szeletek, rágógumi; kandiscukor csokoládés édességek; főként édességet tartalmazó rágcsálnivalók;

ízesítőanyagok rágcsálnivalókhoz [kivéve esszenciaolajok]; tejes cukrászáruk; tejcsokoládék; csokoládés italok

 tejjel; kakaóitalok tejjel; kávé tejjel; csokoládé alapú tejes italok; csokoládés italok tejjel; kakaó alapú italok.

 32    Alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok; sörök és sörtermékek; készítmények italokhoz; energiaitalok;

 gyümölcslevek [italok]; szörpök/szirupok italok készítéséhez; koffeintartalmú energiaitalok; szirupok üdítőkhöz.

 33    Alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos italok gyümölcsből; készítmények alkoholos italok

 készítéséhez; alkoholos energiaitalok.

 ( 111 )  218.778

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03835

 ( 220 )  2015.12.22.

 ( 732 )  Bartos István, Paks (HU)

 ( 740 )  Bérdi Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Álarcok [játékszerek]; babaágyak; babaházak; babaruhák; babaszobák; bábuk, marionettek; backgammon,

trictrac [játékok]; csörgők [játékszerek]; dámajátékok; dámatáblák; építőjátékok; építőkockák [játékszerek];

harangok karácsonyfákra; játék autók; játék babák; játékfigurák; játékgépek; játékgolyók; játékkártyák;

játékmodellek; játékok; játék pisztolyok; játék sárkányok; játékszerek; karácsonyfadíszek, kivéve a világítási

cikkeket és a cukorkaféléket; karikajátékok; kirakós játékok [puzzle]; méretarányosan kicsinyített járműmodellek;

 táblajátékok.

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

hirdetési hely kölcsönzése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; közönségszolgálat;

 marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; reklámozás.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások

[képzés]; oktatási tárgyú információk; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás

 vagy szórakoztatás].

 ( 111 )  218.779

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03105

 ( 220 )  2015.11.17.

 ( 732 )  Szilvási Tibor, Anarcs (HU)

 ( 541 )  A független megoldás

 ( 511 ) 9    Akkumulátorok, töltők, mobiltelefonok, hordozható telefonok, telefonok és azok alkatrészei, kézi adó-vevők,

 kihangosító készülékek telefonokhoz, telefonkészülékek, tokok, telefonfóliák.

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

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

 ( 111 )  218.780

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 02471

 ( 220 )  2015.09.10.

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

 ( 740 )  EMRI-PATENT KFT, Debrecen

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek;mágneses adathordozók;

 hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb digitálisan rögzített média; számítógépes szoftverek.

 16    Abszorbens papír- vagy műanyaglemezek élelmiszerek csomagolásához; borítékok [papíráruk]; brosúrák,

vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból, címkék, nem szövetből; cserélhető betétlapos

[iratokra ráhúzható] fedőlapok; csipeszes írótáblák; csomagolóanyag keményítőből; csomagolópapír; dobozok

kartonból vagy papírból; enyvezett vásznak papíripari célokra; értesítések [papíráruk]; fatartalmú papír;

fényképek [nyomtatott]; füzetek; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák

papírból vagy kartonból; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [irodai cikkek]; irattartók [papírárú]; ívek [papíráruk];

katalógusok; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; levélpapír; magazinok, revük [időszaki lapok];

noteszok; nyomtatott publikációk; öntapadó címkék [papíráruk]; palackcsomagoló anyagok kartonból vagy

papírból; papírtartó dobozok [irodai cikkek]; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek;

szórólapok; transzparensek [papíráruk]; újságok; üdvözlőlapok/kártyák; zacskók csomagolásra papírból vagy

műanyagból; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, irodai cikkek;

tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdaipari termékek,

könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, irodai cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek

 kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok.

  25    Ruházati cikkek.

  35    Reklámozás; irodai munkák.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  218.781

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03838

 ( 220 )  2015.12.22.

 ( 732 )  Hit Entertainment Limited, London (GB)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  BOB A MESTER

 ( 511 ) 9    Zenét, szöveget, álló- és mozgóképeket tartalmazó műsoros video kazetták, audio kazetták, CD-k, DVD-k és

optikai, valamint magneto-optikai lemezek gyermekek szórakoztatására; számítógépes hordozón rögzített

elektronikus könyvek gyermekek számára; DVD lejátszók; video kazetta lejátszók (videomagnók); audio kazetta

lejátszók; televíziók; sétálómagnók; mp3 lejátszók; walkie-talkie készülékek; díszítő mágnesek; jelzősípok; CD

tartók; mobiltelefonok; mobiltelefon védőtokok; videojáték kazetták, patronok; gyermekek nevelésére és

szórakoztatására szolgáló programokat tartalmazó szoftverek; napszemüvegek; szemüvegkeretek; fejvédő

eszközök; eldobható fényképezőgépek; számítógép; rádiók; videó játékok; videó játék szoftverek;

 mentőmellények; fejhallgatók; szemüvegek.

 28    Gyermekjátékok; játékok; játékszerek; plüss játékszerek; babák; építőkockák; játék tűzoltóautók; játékautók;

építőjátékok, építőkészletek; elektronikus tanulójátékok; fajátékok; hordozható elektronikus játékok; táblajátékok;
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játékkártyák; kártyák; kártyajátékok; forgók gyerekágyra(játékok); baseball ütők; testedző berendezések;

korcsolyák; úszómedencék (játékcikkek); kesztyűk (játékok tartozékai); játszótéri labdák; rollerek; játékházak;

érmével működő vidámparki berendezések; ráülős játékok; léggömbök; pinaták [édességgel, játékokkal töltött

parti kellékek]; csörgők (játékszerek); ugráló botok; karácsonyi harisnyák, zoknik (ajándékok elhelyezésére);

karácsonyfadíszek; marionettek, bábuk; kesztyűk télisportokhoz; játék karácsonyfák; játék zenedobozok; pukkanó

bonbonok és játéksípok (parti kellékek); karácsonyfa dekorációk; labdák; játék szerszámok; játék

 szerszámkészletek; játékfigurák; játék járműpálya készletek; játék szerszámos asztal; játéksisak.

 41    Televíziós és élő közönségnek szóló programsorozatok készítése; jelmezes szereplők személyes

megjelenése; oktatás és szórakoztatás biztosítása gyermekek számára interneten keresztül; klubszolgáltatások

 (szórakoztatás vagy oktatás); nyelvoktatási szolgáltatások; tematikus parkok szolgáltatásai.

 ( 111 )  218.782

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03846

 ( 220 )  2015.12.23.

 ( 732 )  NATURE FORCE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Dániel Bálint ügyvéd, Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek számára, gyógynövények.

 ( 111 )  218.783

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 01951

 ( 220 )  2015.07.20.

 ( 732 )  Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mészner Krisztina, Schiller-Mészner és Társai Ügyvédi Iroda, Szigetszentmiklós

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; anyagok

művészek részére; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok

(amelyek nem tartoznak más osztályokba); kivéve: papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok agyag

 modellezéshez, ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével), nyomdabetűk; klisék.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kivéve állatidomítás, állatkertek

szolgáltatásai, cirkuszok,golfpályák üzemeltetése, időmérés sporteseményeken, játékkaszinók

szolgáltatásai,játéktermi szolgáltatások, könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése, modellt ülés művészek számára,

rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése, sport edzőtábori szolgáltatások, sportpályák bérbeadása, személyes

edzői szolgáltatások [fitnesz], szépségversenyek szervezése, szerencsejátékok, teniszpályák kölcsönzése,

 tornatanítás, üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás], vidámparkok.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás, kivéve: állatpanziók, motelek, óvodák.

 ( 111 )  218.784

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03510
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 ( 220 )  2015.11.20.

 ( 732 )  Győri Ágnes Krisztina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Puja Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PizzaGirl

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.785

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03508

 ( 220 )  2015.11.25.

 ( 732 )  Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Kft., Budapest

 ( 541 )  St. Hubertus

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

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

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

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

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

 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).

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

 áru).

 ( 111 )  218.786

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03506

 ( 220 )  2015.11.24.

 ( 732 )  Surf Cafe Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.787

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03503

 ( 220 )  2015.11.24.

 ( 732 )  FRIESLAND BRANDS B.V., Amersfoort (NL)
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 ( 740 )  Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, tejszín és tejtermékek; tejpótlók; tejes italok; tejből és tejszínből készült desszertek; joghurtok.

 30    Sütemények; kakaó és kakaó-alapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládé áruk, csokoládé-alapú

készítmények és italok; cukrászáruk, pékáruk, kekszek, torták, aprósütemények, ostyák, jég (ehető-), jégkrémek,

szorbetek, jeges édességek, jeges torták, fagylaltok és jégkrémek, jeges desszertek, fagyasztott joghurt, müzli,

 kukoricapehely, gabonaszeletek, édességszeletek; kész gabonapelyhek; gabonakészítmények.

 ( 111 )  218.788

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03821

 ( 220 )  2015.12.21.

 ( 732 )  dr. Balázs Anna 95%, Budapest (HU)

 Onkomplex Kft. 5%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Márton & Társa Ügyvédi Iroda, dr. Nemes Dénes ügyvéd, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; pszichológus szolgáltatásai.

 ( 111 )  218.789

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03822

 ( 220 )  2015.12.21.

 ( 732 )  dr. Balázs Anna 95%, Budapest (HU)

 Onkomplex Kft. 5%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Márton & Társa Ügyvédi Iroda, dr. Nemes Dénes ügyvéd, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; pszichológus szolgáltatásai.

 ( 111 )  218.790

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 16 00077

 ( 220 )  2016.01.11.

 ( 732 )  DENTOP Center Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  DENTOP

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; sebészeti varratanyagok;

 művégtagok, műszemek és műfogak.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 111 )  218.791

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 16 00195

 ( 220 )  2016.01.25.

 ( 732 )  IKO Műsorgyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Riesz Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Kismenők

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.792

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03511

 ( 220 )  2015.11.20.

 ( 732 )  Rollexco Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  PYROFOX

 ( 511 )  9    Tűzoltó készülékek.

 ( 111 )  218.793

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03621

 ( 220 )  2015.12.03.

 ( 732 )  ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez.

 35    Földgáz kereskedelem, CNG autógáz forgalmazás, kereskedelem, villamosenergia-, távhő-, hulladékszállítás

 és víz, csatornázás kereskedelme.

  36    Pénzügyi termékekkel kapcsolatos pénzügyi ügynöki tevékenység, energetika, beruházások (pénzügyi).

 37    Földgáz egyetemes szolgáltatás (kitermelés); energetika, beruházások (műszaki üzembe helyezés); gázőrzők

karbantartási termékkel kapcsolatos gázvezeték és gázfogyasztó berendezések szerelése, karbantartása;

 gázszolgáltatás, a gázszolgáltatáshoz szükséges cső(táv) vezetékek felszerelése és karbantartása.

 39    Energiaelosztás, gázszolgáltatás, földgázegyetemes szolgáltatás (elosztás), villamosenergia-, távhő-,

 hulladékszállítás és csatornázási közszolgálati szolgáltatás, vízszolgáltatás.

 40    Földgáz, villamosenergia-, távhő-, hulladékszállítás és víz, csatornázási közszolgálati egyetemes szolgáltatás

 (feldolgozás).

 42    Műszaki szakértői tevékenység a gázszolgáltatás és villamosenergia-, távhő-, hulladékszállítás és víz,

 csatornázási közszolgálati szolgáltatás területén.

 ( 111 )  218.794

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03622

 ( 220 )  2015.12.03.

 ( 732 )  ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez.

 35    Földgáz kereskedelem, CNG autógáz forgalmazás, kereskedelem, villamosenergia-, távhő-, hulladékszállítás

 és víz, csatornázás kereskedelme.

  36    Pénzügyi termékekkel kapcsolatos pénzügyi ügynöki tevékenység, energetika, beruházások (pénzügyi).

 37    Földgáz egyetemes szolgáltatás (kitermelés); energetika, beruházások (műszaki üzembe helyezés); gázőrzők
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karbantartási termékkel kapcsolatos gázvezeték és gázfogyasztó berendezések szerelése, karbantartása;

 gázszolgáltatás, a gázszolgáltatáshoz szükséges cső(táv) vezetékek felszerelése és karbantartása.

 39    Energiaelosztás, gázszolgáltatás, földgáz egyetemes szolgáltatás (elosztás), villamosenergia-, távhő-,

 hulladékszállítás és csatornázási közszolgálati szolgáltatás, vízszolgáltatás.

 40    Földgáz, villamosenergia-, távhő-, hulladékszállítás és víz, csatornázási közszolgálati egyetemes szolgáltatás

 (feldolgozás).

 42    Műszaki szakértői tevékenység a gázszolgáltatás és villamosenergia-, távhő-, hulladékszállítás és víz,

 csatornázási közszolgálati szolgáltatás területén.

 ( 111 )  218.795

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03626

 ( 220 )  2015.12.03.

 ( 732 )  Gulyás László 50%, Kecskemét (HU)

 Mogyoró Zsanett 25%, Kecskemét (HU)

 Andrikovics-Nyitrai Brigitta 25%, Kecskemét (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, reklámszövegírás, közönségszolgálat, reklámanyag terjesztése, üzleti

 menedzselés előadóművészek részére.

  40    Nyomdai szolgáltatások.

 41    Művészeti kiállítások, fesztiválok szervezése, rendezvényszervezés, szórakoztatás, előadóművészek

szolgáltatásai; színházi produkciók, zenei produkciók, zenés kabaré, varieték, show-műsorok, rádió- és

 televízióprogram készítése, szövegírás, filmvetítés, hangstúdió munkák,filmgyártás.

 ( 111 )  218.796

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03738

 ( 220 )  2015.12.14.

 ( 732 )  SANOFI, Paris (FR)

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

 ( 541 )  Sokféle magnézium készítmény van, de Magne B6 csak egy!

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, vitaminok és táplálék-kiegészítők.

 ( 111 )  218.797

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03734

 ( 220 )  2015.12.14.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.798

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03724

 ( 220 )  2015.12.12.

 ( 732 )  Christian Louboutin, Paris (FR)

 ( 300 )  15/4 209 463 2015.09.14. FR

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

 ( 541 )  BIKINI QUESTA SERA

 ( 511 ) 3    Illatszerek; nem orvosi célra használatos bőrápoló készítmények; fürdőszappanok; fürdő- és testápoló

 készítmények; zuhanyzó zselé, fürdőzselé, fürdőolajok, fürdőgyöngyök.

 ( 111 )  218.799

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03723

 ( 220 )  2015.12.12.

 ( 732 )  Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim (DE)

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

 ( 541 )  CELLO

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

 ( 111 )  218.800

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 02717

 ( 220 )  2015.10.08.

 ( 732 )  Szegi Gabriella Brigitta, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Ződi Zoltán, Szeged

 ( 541 )  BRIL

 ( 511 )  16    Papírdoboz; papírszatyor; papír hirdetési kupon; termékkatalógushoz árut kísérő papír címke; papír reklám

 szórólap.

  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 áru).

 ( 111 )  218.801

 ( 151 )  2016.07.11.

 ( 210 )  M 15 03499

 ( 220 )  2015.11.24.

 ( 732 )  Hanák Anna, Budapest (HU)

 ( 541 )  DETECTIVITY

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

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  218.803

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 02700
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 ( 220 )  2015.10.06.

 ( 732 )  Ági Nektár Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  ÁFONYA ÁGI

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

koktélok, árpakivonatok sör előállításához, ásványvizek, ásványvizek (italok), gyümölcslevek, izotóniás italok,

limonádék, mustok, paradicsomlevek (italok), pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, sörbetek

(italok), sörök, szénsavas italok, szódavíz, szódavizek, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádéhoz,

termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizek előállításához, vizek (italok), zöldséglevek

 (italok).

 ( 111 )  218.805

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 02658

 ( 220 )  2015.10.01.

 ( 732 )  Fytofontana Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Tudománnyal a szépségért

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

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

 ( 111 )  218.806

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03177

 ( 220 )  2015.11.18.

 ( 732 )  Wágner Ádám, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Sportcikkek és felszerelések.

  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások.

  41    Oktatás, szórakoztatás és sport.

 ( 111 )  218.807

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 02397

 ( 220 )  2015.09.04.

 ( 732 )  EMAPOT TEAM Anyagmozgatás Gépesítési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vogl Miklós, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Anyagmozgatógépek (berakodáshoz és kirakodáshoz); automatikus elosztógépek; daruk (emelőgépek);

emelőberendezések; emelőgépek; emelő készülékek; emelőszerkezetek (gépek); ipari manipulátorok;

járműemelők; konvejorok (gépek); pneumatikus emelők; pneumatikus szállítóberendezések; pneumatikus

 vezérlések gépekhez és motorokhoz; szállítószalagok; teherfelvonók; vezérlések gépekhez.

 ( 111 )  218.808

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 02702
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 ( 220 )  2015.10.06.

 ( 732 )  Ági Nektár Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  VADMÁLNA ÁGI

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

koktélok, árpakivonatok sör előállításához, ásványvizek, ásványvizek (italok), gyümölcslevek, izotóniás italok,

limonádék, mustok, paradicsomlevek (italok), pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, sörbetek

(italok), sörök, szénsavas italok, szódavíz, szódavizek, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádéhoz,

termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizek előállításához, vizek (italok), zöldséglevek

 (italok).

 ( 111 )  218.809

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 02398

 ( 220 )  2015.09.03.

 ( 732 )  ERNŐKER Kft., Szamossályi (HU)

 ( 740 )  dr. Kozma Béla, Kozma Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti vegyi termékek.

  33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  218.810

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03173

 ( 220 )  2015.11.19.

 ( 732 )  Naturice Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Élelmiszerek kis- és nagykereskedelme.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.811

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03174

 ( 220 )  2015.11.18.

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

 ( 740 )  dr. Tóth Dániel Mátyás, Budapest

 ( 541 )  AngioCarb

 ( 511 )   10    Széndioxid felhasználásával működő egészségügyi, orvosi és gyógyászati berendezések, műszerek.

  35    Orvosi, gyógyászati készülékek kereskedelme.

 44    Orvosi, egészségügyi, gyógyászati szolgáltatások; orvosi, gyógyászati berendezések bérbeadása; kezelések

 széndioxid felhasználásával.
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 ( 111 )  218.812

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03175

 ( 220 )  2015.11.19.

 ( 732 )  Gójékám-Food Kft., Felsőtárkány (HU)

 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Sili 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 (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.813

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03044

 ( 220 )  2015.11.09.

 ( 732 )  dr. Molnár András József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomtatott kiadványok, könyvek, nyomtatott kártyák, turisztikai kiadványok, térképek, papír-áruk,

 naptárak, papír-írószer.

  39    Utazásszervezés.

  44    Mentálhigiénés tanácsadás, életmód tanácsadás.

 ( 111 )  218.814

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03045

 ( 220 )  2015.11.09.

 ( 732 )  Molnár András, Szentendre (HU)

 Molnár Renáta, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomtatott kiadványok, könyvek, nyomtatott kártyák, turisztikai kiadványok, térképek, papír-áruk,

 naptárak, papír-írószer.

 41    Nevelés, oktatás, szakmai képzés, tanfolyam-szervezés, szabadidős klub-szolgáltatás, sporttevékenység

 szervezése.

  44    Mentálhigiénés tanácsadás, életmód tanácsadás, csoport-terápiás szolgáltatások.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 14. szám, 2016.07.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1326



 ( 111 )  218.815

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 02703

 ( 220 )  2015.10.06.

 ( 732 )  Ági Nektár Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  LIME-MENTA ÁGI

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

koktélok, árpakivonatok sör előállításához, ásványvizek, ásványvizek (italok), gyümölcslevek, izotóniás italok,

limonádék, mustok, paradicsomlevek (italok), pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, sörbetek

(italok), sörök, szénsavas italok, szódavíz, szódavizek, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádéhoz,

termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizek előállításához, vizek (italok), zöldséglevek

 (italok).

 ( 111 )  218.816

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03046

 ( 220 )  2015.11.09.

 ( 732 )  Molnár Renáta, Szentendre (HU)

 Molnár András, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 )  COR-WAY

 ( 511 )  16    Nyomtatott kiadványok, könyvek, nyomtatott kártyák, turisztikai kiadványok, térképek, papír-áruk,

 naptárak, papír-írószer.

 41    Nevelés, oktatás, szakmai képzés, tanfolyam-szervezés, szabadidős klub-szolgáltatás, sporttevékenység

 szervezése.

  44    Mentálhigiénés tanácsadás, életmód tanácsadás, csoport-terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  218.817

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03047

 ( 220 )  2015.11.09.

 ( 732 )  Tóth Balázs Tamás, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Hegyvári Sándor ügyvéd, Dornbach és Hegyvári Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Colibri fashion & style

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.818

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03049

 ( 220 )  2015.11.09.

 ( 732 )  Fehér Dentál Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Sopron (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fogfehérítő gélek; fogkrémek; fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények; lehelet frissítő spray;
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 szájvizek, nem gyógyászati használatra.

 5    Fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok.

 9    Fogorvosi, fogtechnikai, fogsebészeti számítógépes szoftverek.

 10    Fogsebészeti, fogorvosi készülékek és műszerek; fogtechnikai laboratórium által előállított műfogak és

 fogpótlások.

 35    Fogászati ellátással kapcsolatos reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai

 munkák, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése.

 39    Betegszervezés fogászati kezelések céljára; fogászati ellátással összefüggő, összeköthető helyfoglalás

 utazással kapcsolatban.

  40    Fogászati anyagmegmunkálás; fogtechnikusi szolgáltatások.

  41    Konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása a fogászat területén.

 42    Tudományos szolgáltatások, idetartozó kutatási tevékenység, valamint számítástechnikai hardver és szoftver

 tervezés és fejlesztés, fogászat, implantológia, szájsebészet területén.

 44    Teljes körű fogászati ellátás, fogászati és szájsebészeti járóbeteg szakorvosi ellátás, beleértve az

implantológiai szakellátást is; fogtechnika; fogpótlások; fogbeültetés; szájsebészet; fogszabályozási

szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; pácienskövetés; fogesztétika; mosolytervezés, mosolyesztétika;

 arckarakter elemzés; fogászati rehabilitáció; fogászati turizmus.

 ( 111 )  218.819

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 02830

 ( 220 )  2015.10.16.

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

 ( 740 )  dr. Nagy Mária, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  218.820

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03769

 ( 220 )  2015.12.15.

 ( 732 )  "Schoco Bon Édesség Nagykereskedés" Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest

 ( 541 )  Vinelli Super Energy

 ( 511 )   30    Csokoládé, cukorka, édességek, sütemények, cukrászsütemények, nápolyik, kekszek, aprósütemények.

 32    Alkoholmentes üdítőitalok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények üdítőitalokhoz,

 energiaitalok, italporok.

 ( 111 )  218.822

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03020

 ( 220 )  2015.11.05.

 ( 732 )  Isweet International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Gergely, Izsó és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   30    Amerikai palacsinták; fagylalt, jégkrém; palacsinták.

  43    Éttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak.

 ( 111 )  218.823

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03092

 ( 220 )  2015.11.13.

 ( 732 )  Árklub Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Zselék.

 30    Édességek; csokoládék, csokoládés áruk, nugát, rágógumi, cukor- és csokoládés drazsé, lisztes áruk,

kekszek, ostyák, teasütemények, töltött teasütemények, linzerek, kakaópor, szaloncukor, üreges csokoládéfigurák,

bonbonok [cukorkák], cukorkaáruk, kakaós termékek, karamellák-, [cukorkák], marcipán, piskóták, pralinék,

 töltött cukorkák.

  39    Áruk csomagolása, termékek csomagolása.

 ( 111 )  218.824

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03094

 ( 220 )  2015.11.13.

 ( 732 )  Árklub Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  coffee amo

 ( 511 )   29    Zselék.

 30    Édességek; csokoládék, csokoládés áruk, nugát, rágógumi, cukor- és csokoládés drazsé, lisztes áruk,

kekszek, ostyák, teasütemények, töltött teasütemények, linzerek, kakaópor, szaloncukor, üreges csokoládéfigurák,

bonbonok [cukorkák], cukorkaáruk, kakaós termékek, karamellák-, [cukorkák], marcipán, piskóták, pralinék,

 töltött cukorkák.

  39    Áruk csomagolása, termékek csomagolása.

 ( 111 )  218.828

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03178

 ( 220 )  2015.11.19.

 ( 732 )  Imre Márk Richárd, Budapest (HU)

 Szentgyörgyi Anita, Budapest (HU)

 ( 541 )  DA VINCI TITKAI

 ( 511 )   28    Játékok; játékkártyák; játékok; kirakós; táblajáték; társasjátékok.
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  41    Szórakoztatás; coaching; klubszolgáltatás; szórakoztatás; élő társasjáték; szabaduló játék.

 ( 111 )  218.829

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03095

 ( 220 )  2015.11.13.

 ( 732 )  Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  RIQ & Lead TM Alkalmazott Kutatásszolgáltatási Modell

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  218.830

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03481

 ( 220 )  2015.11.20.

 ( 732 )  Ancsák Andrea, Budapest (HU)

 Ancsák Sándorné, Budapest (HU)

 ( 541 )  Kaschmir Gold original Queen

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  218.831

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03482

 ( 220 )  2015.11.20.

 ( 732 )  Ancsák Sándorné, Budapest (HU)

 Ancsák Andrea, Budapest (HU)

 ( 541 )  Kaschmir Gold original Brownie

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  218.832

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03483

 ( 220 )  2015.11.20.

 ( 732 )  Ancsák Andrea, Budapest (HU)

 Ancsák Sándorné, Budapest (HU)

 ( 541 )  Kaschmir Gold original Favorit
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 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  218.833

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03596

 ( 220 )  2015.12.01.

 ( 732 )  Goron Goro Építőipari Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. M. Szabó Nóra, Budapest

 ( 541 )  Bálinti Faló

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.834

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03598

 ( 220 )  2015.12.01.

 ( 732 )  Mvsz 2015 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fásyné Gurzó Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  218.835

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03599

 ( 220 )  2015.12.01.

 ( 732 )  Nyugtalottó Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gelencsér András, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  218.836

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03600

 ( 220 )  2015.12.02.

 ( 732 )  D-LINE FASHION Divattervező, Ruhaipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bezsilla Katalin ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  42    Divattervezés.

  45    Ruhakölcsönzés; estélyi ruha kölcsönzése.

 ( 111 )  218.837

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03601

 ( 220 )  2015.12.02.

 ( 732 )  Dr. Chen Zhen, 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).

 ( 111 )  218.838

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03602

 ( 220 )  2015.12.02.

 ( 732 )  AQUAPROFIT Műszaki- Tanácsadási és Befektetési Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Nikolett, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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).
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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).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

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).

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

 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).

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 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).

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

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

 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).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra (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    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

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

 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).

 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).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  40    Anyagmegmunkálás (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).

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (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).

 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 )  218.839

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03706

 ( 220 )  2015.12.11.

 ( 732 )  UNILEVER N.V., AL ROTTERDAM (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Fagylaltok és jégkrémek; vizes fagylaltok; édességek fagyasztott formában; fagyasztott joghurtok.

 ( 111 )  218.840

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03707

 ( 220 )  2015.12.11.

 ( 732 )  Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás, betegszállítás, mentőszolgálat.

  44    Orvosi szolgáltatások, ápolás, gondozás.

 ( 111 )  218.841

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03709

 ( 220 )  2015.12.11.

 ( 732 )  Nagy Hilda, Üllő (HU)
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( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.842

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03711

 ( 220 )  2015.12.11.

 ( 732 )  Pannonhalmi Apátsági Pincészet Kft., Pannonhalma (HU)

 ( 740 )  Göndör Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 546 )

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

 áru).

 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.843

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03817

 ( 220 )  2015.12.21.

 ( 732 )  OZOZO Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről,

adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban, árösszevetési szolgáltatások, áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, eladási propaganda mások számára, hirdetési hely

kölcsönzése, honlapforgalom optimalizálása, információ és tánácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás],

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése, kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 14. szám, 2016.07.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1336



kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára, keresőmotor

 optimalizálása, marketing, online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

 38    Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás, elektronikus levelezés, e-mail, internetes fórumok

 biztosítása, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatok vagy dokumentumok

átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba, elektronikus adattárolás, felhőalapú számítástechnika,

 számítógépprogramozás, számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 111 )  218.844

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03588

 ( 220 )  2015.12.01.

 ( 732 )  Művelt Nép Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Lehner Katalin, Lehner Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Ulpius Irodalmi Ügynökség

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.845

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03475

 ( 220 )  2015.11.23.

 ( 732 )  Central Group Media Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jurida Petra, Tatabánya

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, adatok frissítése és

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

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

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

gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom

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

adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása

és megállapodások kötése harmadik fél számára, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése,

keresőmotor optimalizálása, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, marketing,

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

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

nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek szerkesztése,
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reklámszövegek publikálása, statisztikák összeállítása, szövegfeldolgozás, számítógépes nyilvántartások kezelése,

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

 nyújtása weboldalon keresztül, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshopok üzemeltetése.

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

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

internetes fórumok biztosítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, internetes beszélgetőszobák

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

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

 segítségével, üzenetek küldése, weboldalak üzemeltetése.

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

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

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

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

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

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

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

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

 szórakoztatás], videófilmezés.

 ( 111 )  218.846

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 02947

 ( 220 )  2015.10.29.

 ( 732 )  Stowarzyszenie Kultury Chrześcijaňskiej im. Ksiedza Piotra Skargi, Kraków (PL)

 ( 740 )  Dr. Csehi Zoltán, Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

  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).

 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 )  218.847

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 02829

 ( 220 )  2015.10.16.

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

 ( 740 )  dr. Nagy Mária, Kecskemét

  

( 554 )

 ( 511 )   32    Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  218.848

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 02821

 ( 220 )  2015.10.15.

 ( 732 )  Warnex Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Németh Pál Lóránd, Budapest

 ( 541 )  Hunor

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

 berendezések.

 ( 111 )  218.849

 ( 151 )  2016.07.12.
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 ( 210 )  M 15 03704

 ( 220 )  2015.12.11.

 ( 732 )  BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  JUST SPORT

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek számára.

  32    Szénsavas italok; energia italok.

 ( 111 )  218.850

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03590

 ( 220 )  2015.12.01.

 ( 732 )  Vista Utazási Irodák Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; balesetbiztosítás; biztosítások; pénzváltás;

 szállásügynökség; utazási csekkek kibocsátása.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; kalauzolás ismeretlen helyen; utazásszervezés;

autóbérlés; parkolási szolgáltatások; menetjegy értékesítés (légi-, vízi-, vasúti-, közúti közlekedés);

 utazásközvetítés.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban;

 szállásügynökségek; szálláshely lefoglalása (időleges-).

 ( 111 )  218.851

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03072

 ( 220 )  2015.11.11.

 ( 732 )  PRO-MARGIN Vagyonkezelő, Ingatlanhasznosító és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  FairCity

 ( 511 )  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 )  218.852

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03070

 ( 220 )  2015.11.11.

 ( 732 )  Forgács István, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (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 )  218.853

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03087

 ( 220 )  2015.11.13.

 ( 732 )  dr. Pánczél Andrea, Budapest (HU)

 ( 541 )  White Paper Consulting

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.854

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03080

 ( 220 )  2015.11.10.

 ( 732 )  IRHA Szőrmefeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  218.855

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03076

 ( 220 )  2015.11.12.

 ( 732 )  Profident Fogászati Centrum Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 44    Fogászat, fogtechnika, szájsebészet, fogszabályozás, teljes körű fogászati ellátás, fogászati centrum és

 ezekkel kapcsolatos szolgáltatások ebben az osztályban.

 ( 111 )  218.856

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03075

 ( 220 )  2015.11.12.

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

  

( 546 )
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 ( 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).

 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 )  218.857

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 02946

 ( 220 )  2015.10.29.

 ( 732 )  Stowarzyszenie Kultury Chrześcijaňskiej im. Ksiedza Piotra Skargi, Kraków (PL)

 ( 740 )  Dr. Csehi Zoltán, Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  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).

 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 )  218.858

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 02945

 ( 220 )  2015.10.29.

 ( 732 )  Stowarzyszenie Kultury Chrześcijaňskiej im. Ksiedza Piotra Skargi, Kraków (PL)

 ( 740 )  Dr. Csehi Zoltán, Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Traditio-Familia-Proprietas

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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  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).

 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 )  218.859

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 02942

 ( 220 )  2015.10.29.

 ( 732 )  Bandár Márton, Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lángos; palacsinta.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  218.860

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 02940

 ( 220 )  2015.10.29.

 ( 732 )  Szakály György, Nyírvasvári (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok; fából készült bútorok; bútorlapból készített bútorok; gyermek bútorok; kiságyak; kombi ágyak;

járókák; etetőszékek; pelenkázók; szekrények; szekrénysorok; komódok; polcok; ágyneműtartók; leesés gátlók;

játéktároló dobozok; emeleteságyak; íróasztalok; pelenkázó lapok; matracok; baba pelenkázó matracok;

habszivacs matracok; kiságybetétek; ágybetétek; etetőszék betétek; járóka betétek; bútorkiegészítő elemek;

 fogantyúk bútorokhoz fából és műanyagból; talpgombok bútorokhoz.

 35    Bútorok, fából készült bútorok, bútorlapból készített bútorok, gyermek bútorok, kiságyak, kombi ágyak,

járókák, etetőszékek, pelenkázók, szekrények, szekrénysorok, komódok, polcok, ágyneműtartók, leesés gátlók,

játéktároló dobozok, emeletes ágyak, íróasztalok, pelenkázó lapok, matracok, baba pelenkázó matracok,

habszivacs matracok, kiságybetétek, ágybetétek, etetőszék betétek, járóka betétek, bútorkiegészítő elemek,

fogantyúk, talpgombok, bababakocsik, baba ülőkék, baba játékok kereskedeleme és interneten történő

 kereskedelme.

 ( 111 )  218.861

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 02818

 ( 220 )  2015.10.14.

 ( 732 )  Lippert Szandra 50%, Budapest (HU)

 Kiss Jenő 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr
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 ( 541 )  KISS JENŐ STORE

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők, tapaszok, diétás élelmiszerek, diétás italok gyógyászati használatra.

  16    Papír termékek, nyomdai kiadványok, promóciós papír alapú anyagok.

 35    Marketing, reklám, étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők, tapaszok, diétás élelmiszerek, diétás italok kis-

 és nagykereskedelme, online értékesítése.

 41    Sportolási célú szolgáltatások, sportrendezvények szervezése, személyes edzői szolgáltatások [fitnesz],

 fitnesztanfolyamok vezetése.

 45    Egyéni igényeknek megfelelően személyes edzésterv készítése, személyre szabott étrend összaállítása,

 szellemi tulajdon hasznalatának engedélyezése [licencia].

 ( 111 )  218.862

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 02811

 ( 220 )  2015.10.15.

 ( 732 )  AperTech Informatikai Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  ENTUDAT

 ( 511 ) 9    Fényképészeti, mozgóképi, optikai, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), berendezések és

felszerelések; elektromos energia áram szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek.

 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 )  218.875

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03652

 ( 220 )  2015.12.07.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kiskereskedelmi tevékenység az alábbi árukra: 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 étrend

kiegészítők; lenmagolaj étrend kiegészítők; 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];
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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; 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, 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 )  218.876

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03036

 ( 220 )  2015.11.06.

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

 ( 740 )  dr. Puskás Tivadar, Szombathely

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 művirágok (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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezé (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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.879

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03169

 ( 220 )  2015.11.19.

 ( 732 )  Primun Go Szolgáltató és Szállítámányozási Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklám, marketing tevékenység, költöztető szolgálat vállalkozások számára.

 39    Áruszállítás, szállítmányozás, raktározás, áruk csomagolása, költöztetés, bútorszállítás, futárszolgálat,

 személyszállítás.

 ( 111 )  218.882

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03545

 ( 220 )  2015.11.27.

 ( 732 )  Gym Gear Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )
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 ( 511 )   28    Testnevelési és sportcikkek, sportfelszerelések és berendezések.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; sporteszközök forgalmazása.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.883

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 16 00111

 ( 220 )  2016.01.15.

 ( 732 )  Panadditív Kft., Budaörs (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  31    Élő állatok; maláta; mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; tápanyagok állatok számára; élesztő állatok számára; fehérje állati fogyasztásra; halliszt állati

fogyasztásra; liszt állatoknak; takarmány; takarmányadalékok nem gyógyászati célra; termékek állatok

 hízlalására; termékek baromfi, szárnyasok tojásrakásához.

 ( 111 )  218.885

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 16 00228

 ( 220 )  2016.01.28.

 ( 732 )  ADEN Cosmetics Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  Gerhát Géza, Eger

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.888

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03015

 ( 220 )  2015.11.05.

 ( 732 )  Szinga Sport Kft., Göd (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth György, Göd

  
( 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).

 ( 111 )  218.889

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 02885

 ( 220 )  2015.10.21.
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 ( 732 )  NorDent Smile Kft, Mórahalom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; fogászat;

fogszabályozási szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; orvosi klinikák

 szolgáltatásai; orvosi rendelők.

 ( 111 )  218.890

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 02901

 ( 220 )  2015.10.26.

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

 ( 740 )  Kiss Sára Judit, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 541 )  Gusztus20

 ( 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).

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.891

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03140

 ( 220 )  2015.11.18.

 ( 732 )  XOFT Kft., Pécs (HU)

 ( 541 )  minibizz

 ( 511 )  16    Albumok; bélyegzők [pecsétek]; bélyegzők, pecsétek; blokkok [papíráruk]; borítékok [papíráruk]; brosúrák,

vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból; címbélyegzők, címbélyegek; csomagolóanyagok

papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék

[papíráruk]; értesítések [papíráruk] fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; festékszalagok

számítógép-nyomtatókhoz; folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; földgömbök; földrajzi térképek; füzetek;

grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz;

hajtogatókartonok [irodai cikkek]; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható

nyomdakészletek [irodai cikkek]; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [irodai cikkek]; irattartók [papírárú] irodai

bélyegzőgépek; irodai felszerelések, a bútorok kivételével; íróeszközök; írófelszerelések; írógépek, elektromos és

nem elektromos; írókészletek; írókészletek [papíráruk]; írómappák; írószerek; írótollak; írótollak aranyból;

iskolaszerek [papíráruk]; jegyek; karton; kártyák; katalógusok; képek; képregények; kézikönyvek; könyvecskék,

füzetek; könyvek; könyvjelzők; levelezőlapok; levélpapír; magazinok, revük [időszaki lapok]; másológépek,

duplikátorok; másolópapír [papíráru]; matricák, lehúzóképek; műanyagfóliák csomagolásra; naplófőkönyvek,

főkönyvek; naptárak; noteszok; nyomatok [metszetek]; nyomdai betűk; nyomtatott órarendek, menetrendek;

nyomtatott publikációk; nyomtatványok; oktatási eszközök, a készülékek kivételével; öntapadó címkék

[papíráruk]; öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási használatra; palackalátétek papírból; palackcsomagoló

anyagok kartonból vagy papírból; palackokhoz csomagolóanyagok; kartonból vagy papírból; papíráruk;
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papírszalagok; papírszalagok vagy lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez; pecsétbélyegek; plakátok,

falragaszok papírból vagy kartonból; postabélyegek; poszterek; prospektusok; rajzeszközök; rajzfelszerelések;

rajztömbök, rajzblokkok; sablonok [papíráruk]; sablonok törléshez; sokszorosító készülékek és gépek;

sokszorosító papírok; stencilek; számok [nyomdai karakterek]; szórólapok; táblamutató eszközök, nem

elektromos; tárgymutatók, repertóriumok; tervrajzok; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók, asztali

tolltartók; újságok; üdvözlőlapok/kártyák; vászon könyvkötéshez; zacskók csomagolásra papírból vagy

 műanyagból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok.

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése

és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; becslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzői szolgáltatások

[áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben

megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom

optimalizálása; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése; iratmásolás; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információs

ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások

kötése harmadik fél számára; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor optimalizálása; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása

[irodai funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások

ügyletekkel kapcsolatban; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];

önköltség-elemzés; pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;

reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése;

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

reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása;

szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése;

szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; titkársági

szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság

szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti menedzselés

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó

szolgálatok; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési

 programok üzleti irányítása harmadik felek számára.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatok vagy dokumentumok

átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; csomagolástervezési szolgáltatások; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; felhők szétoszlatása; grafikai

szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; honlap dizájn tanácsadás; hosting szolgáltatások web

oldalakhoz; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; ipari formatervezés; kihelyezett szolgáltatók

az információs technológia területén; kutatómotorok biztosítása az internethez; minőségellenőrzés; műszaki

kutatás; műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; nem helyszíni biztonsági mentés;

stíldíszítés [ipari formatervezés]; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; számítástechnikai

tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül;

számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes

rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és

fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép
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programok installációja; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép programok sokszorosítása; számítógép-programozás;

számítógép-szoftver fenntartása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások;

szerverbérlés; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs

technológiai tanácsadás; tudományos kutatás; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára; web oldalak

 alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  218.892

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03142

 ( 220 )  2015.11.18.

 ( 732 )  Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., a Maryland corporation, Stamford, Connecticut (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatás, ingatlan ügynöki tevékenység, ingatlanok megszerzése, ingatlanok

megosztása, ingatlanok tulajdonlásának kezelése és szervezése, öröklakások, apartmanok; ingalanbefektetések,

ingatlankezelés, ingatlanhasználat időmegosztásának kezelése, földterület és ingatlan bérbeadása, beleértve az

 öröklakásokat és apartmanokat.

  41    Oktatás, szakképzés, szórakoztatás, sport és kultúrális tevékenységek.

  43    Étel és ital szolgáltatás; ideiglenes szállásbiztosítás.

 ( 111 )  218.893

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03143

 ( 220 )  2015.11.18.

 ( 732 )  Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., a Maryland corporation, Stamford, Connecticut (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatás, ingalantközvetítés, ingatlanok megszerzése, ingatlanok megosztása,

ingatlanok tulajdonlásának kezelése és szervezése, öröklakások, apartmanok; ingalanbefektetések,

ingatlankezelés, ingatlanhasználat időmegosztásának kezelése, földterület és ingatlan bérbeadása, beleértve az

 öröklakásokat és apartmanokat.

  41    Oktatás, szakképzés, szórakoztatás, sport és kultúrális tevékenységek.

  43    Szolgáltatások étel és ital biztosítása érdekében ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  218.894

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03144

 ( 220 )  2015.11.19.
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 ( 732 )  D&B 2001 Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árusító standok

 bérbeadása; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kis- és nagykereskedelmi ügyletek.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ingatlankezelés; irodák (ingatlanok)

 bérlete.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; áruk raktározása; raktárbérlet; raktározás,

tárolás; vasúti szállítás; teher(áru) szállítás; gépkocsival történő szállítás; kamionos szállítás; áruk csomagolása,

 termékek csomagolása.

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

 étkezdék; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.

 ( 111 )  218.895

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03529

 ( 220 )  2015.11.25.

 ( 732 )  SANOFI, Paris (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, vitaminok és élelmiszer kiegészítők.

 ( 111 )  218.896

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03530

 ( 220 )  2015.11.25.

 ( 732 )  SANOFI, Paris (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, vitaminok és élelmiszer kiegészítők.

 ( 111 )  218.897

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03532

 ( 220 )  2015.11.25.

 ( 732 )  Angels' Army Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Budavári Anna, Solymár

 ( 541 )  énidő

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 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 )  218.898

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03533

 ( 220 )  2015.11.25.

 ( 732 )  ERDŐSI és TÁRSAI Vendéglátó és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Máté, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Zöldségsaláták.

  32    Gyümölcslevek; zöldséglevek [italok].

 ( 111 )  218.899

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03534

 ( 220 )  2015.11.26.

 ( 732 )  Shan Su Fen, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Deme János, Deme Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  218.900

 ( 151 )  2016.07.12.

 ( 210 )  M 15 03646

 ( 220 )  2015.12.07.

 ( 732 )  Radvány László, Tiszaug (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Népművészeti termékekkel, házilag készített élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 41    Ismeretterjesztés; oktatás különleges növényfajtákkal összefüggésben; fotó összeállítások készítése

 különleges növényekkel összefüggésben.

  43    Idegenforgalom, időleges szállásadás; vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  218.901
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 ( 151 )  2016.07.13.

 ( 210 )  M 15 03648

 ( 220 )  2015.12.07.

 ( 732 )  REMAX Hungary Kft., Debrecen-Pallag (HU)

 ( 740 )  Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Világítástechnikai berendezések, fényforrások, lámpák, ezekhez való tartozékok, alkatrészek

 (transzformátorok, szabályozó elektronikák).

 ( 111 )  218.902

 ( 151 )  2016.07.13.

 ( 210 )  M 15 03650

 ( 220 )  2015.12.07.

 ( 732 )  Hűtőépítő Kft, Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Hangosi Gábor, Gyöngyössolymos

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Fém ajtókeretek hűtőkamrákhoz; ajtók és ablakok fémből; ajtók építményekhez, fémből; ajtókeretek fémből;

 ajtókeretek, ajtótokok fémből.

 11    Hűtőkamrák, hűtőraktárak; hűtőhelyiségek, hűtőkamrák; légkondicionáló panelek hűtőhelyiségekhez,

hűtőkamrákhoz; élelmiszer-fagyasztó berendezések; fagyasztó-tároló egységek; fagyasztóberendezések;

 fagyasztók; fagyasztókamrák; fagyasztókészülékek; hűtő-fagyasztók; tisztaterek.

 39    Fagyasztó tároló lehetőségek biztosítása; fagyasztógépek bérbeadása; fagyasztógépek és -berendezések

kölcsönzése; fagyasztógépek kölcsönzése kereskedelmi használatra; fagyasztók bérbeadása háztartási célokra;

fagyasztóládák, hűtőgépek kölcsönzése; mélyhűtők kölcsönzése fagyasztott élelmiszerekhez; fagyasztott ételek

 tárolása.

  40    Élelmiszerek fagyasztása.

 ( 111 )  218.903

 ( 151 )  2016.07.13.

 ( 210 )  M 16 00214

 ( 220 )  2016.01.27.

 ( 732 )  Medipoint Services A.S., Frýdek-Místek (CZ)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Mandulatej kozmetikai használatra; izzadásgátló szappan; izzadásgátló piperecikkek; timsók

[vérzéscsillapítók]; fürdősók; fürdősók nem gyógyászati használatra; piperetejek; színezékek pipere használatra;

kozmetikai krémek; kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők; kozmetikai fogyasztószerek; kozmetikai

szerek; vattapálcikák kozmetikai célokra; sminklemosó vattakorongok; vatta kozmetikai használatra; dezodoráló

szappanok; dezodorok [személyes használatra vagy állatoknak]; szőrtelenítő szerek; fertőtlenítő szappanok;

száraz samponok; hajspray; ajakfények; ajakrúzsok; lemosószerek kozmetikai használatra; gyógyszappanok;

szájvizek, nem gyógyászati célra; körömlakklemosó; körömlakkok; olajok egészségügyi célra; illatszerek;

zselatin kozmetikai használatra; fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények; habkő, horzsakő; samponok

kedvtelésből tartott állatoknak; samponok; szőrtelenítő és borotválkozó készítmények; borotválkozás utáni
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 arcszesz; testápolási cikkek; fogfehérítő gélek; fogpaszta; higiéniás termékek nőknek; női dezodor spray-k.

5    Fogászati csiszolószerek; nedvszívó vatták; egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában

szenvedőknek; acetátok gyógyszerészeti használatra; ragasztóanyagok gyógyászati, orvosi használatra; alkohol

gyógyszerészeti célokra; alginát étrend-kiegészítők; alkaloidák gyógyászati használatra; aminosavak

humángyógyászati használatra; fájdalomcsillapítók; érzéstelenítőszerek, anesztetikumok; faszén gyógyszerészeti

használatra; féreghajtó; aranyér elleni készítmények; antibakteriális gyógyszerek; antibiotikumok; parazitaölő

készítmények; nyakörvek állatoknak paraziták ellen; lázcsillapítók; karkötők reuma ellen; gyűrűk reuma ellen;

fertőzésgátló (antiszeptikus) szerek; húgyúti bántalmak elleni készítmények; baktériumkészítmények humán- és

állatgyógyászati használatra; balzsamok gyógyászati használatra; szorítókötések, borogatások; övek egészségügyi

betétekhez; szódabikarbóna gyógyszerészeti használatra; biológiai készítmények humángyógyászati célra;

biológiai készítmények állatgyógyászati használatra; bizmutkészítmények gyógyszerészeti használatra;

antireumatikus karkötők; hörghurut elleni készítmények; kapszulák gyógyszerekhez; karbonil [parazitaölő szer];

ricinusolaj gyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyászati használatra; terhesség megállapítására vegyi

készítmények; penész elleni vegyi készítmények; rágógumi gyógyászati használatra; klorálhidrát gyógyszerészeti

használatra; kontaktlencse-tisztító készítmények; kokain; kollódium gyógyszerészeti használatra; borogatások;

vegyi fogamzásgátlók; pamut gyógyászati célokra; kreozot gyógyszerészeti használatra; kuráre; fogászati

készítmények és cikkek; foglakkok fogak lezárásához, töméséhez; fogsorragasztók; dezodorok, nem emberi

használatra vagy állatoknak; tisztítószerek gyógyászati használatra; diagnosztikai készítmények; pelenkák

állatoknak; diétás italok gyógyászati célokra; élelmi rostok; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás anyagok

gyógyászati használatra; emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti célokra; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra;

fertőtlenítőszerek; drogok gyógyászati használatra; gyógyszerek fogászati használatra; elixírek [gyógyszerészeti

készítmények]; enzimkészítmények gyógyászati használatra; enzimkészítmények állatgyógyászati használatra;

fogászati maratóanyagok; eukaliptol gyógyszerészeti használatra; enzimek gyógyszerészeti használatra;

elsősegély gyógyszerdobozok; diétás ételkiegészítők; formaldehid gyógyszerészeti használatra; gombaölő szerek,

fungicidek; géz kötésekhez; glükóz gyógyászati célokra; glicerin gyógyászati célokra; guajokol gyógyszerészeti

célokra; gumigyanta gyógyászati célokra; szivacsanyagok sebek gyógyítására; iszap, orvosi; növényi gyökerek,

orvosi használatra; vérzéscsillapító rudak; herbateák gyógyászati használatra; homeopátiás gyógyszerek;

hormonok gyógyászati használatra; hidrogén-peroxid gyógyászati használatra; pelenkák felnőtteknek;

gyógyszeres infúziók; rovarriasztók; jód gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; jujuba

paszta; tejcukor [laktóz] gyógyszerészeti használatra; hashajtók; lecitin gyógyászati használatra;

bedörzsölőszerek; kötszer, mullpólya, sebkötő géz; magnézium-oxid-por gyógyszerészeti használatra;

takarószalag gyógyászati használatra; gyógyhatású hajnövesztő szerek; tyúkszemirtó szerek; fürdősók

gyógyászati használatra; gyógynövények; gyógyszeres infúziók; mentol; mikroorganizmus kultúrák gyógyászati

és állatgyógyászati használatra; ásványvizek gyógyászati használatra; ásványi készítmények gyógyászati célokra;

mustártapaszok; narkotikumok; dohánymentes cigaretták gyógyászati használatra; tápanyag adalékok; olajok

gyógyászati használatra; napfény okozta leégés elleni kenőcsök; kenöcsök gyógyszerészeti használatra;

ópiumszármazékok; opodeldok; szexuális síkosítószerek; tamponok; menstruációs betétek; vattapálcák,

vattapálcikák gyógyászati használatra; pasztillák gyógyszerészeti használatra; tapaszok orvosi használatra; pektin

gyógyszerészeti használatra; peptonok gyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények; édeskömény

gyógyászati célokra; gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra; gyógyszerészeti készítmények

állatgyógyászati használatra; párnák szoptatáshoz; bőrkeményedés elleni készítmények; tejporos ételek

kisgyermekeknek; étvágycsökkentő szerek gyógyászati használatra; atkairtó szerek; propolisz gyógyszerészeti

célokra; albumintartalmú készítmények gyógyászati célokra; kinin gyógyászati használatra; lakmuszpapírok

orvosi vagy állatorvosi célokra; méhpempő gyógyászati használatra; fürdősók; ásványvíz-sók; egészségügyi

kendők; menstruációs betétek; nyugtatók; altatószerek; repülősók; oldatok kontaktlencsékhez; keményítő diétás

vagy gyógyszerészeti használatra; szteroidok; szemölcs elleni ceruzák; vérzéscsillapító készítmények;

szulfonamidok [gyógyszerek]; kúpok (végbél- vagy hüvely); sebészeti kötözőanyagok; szirupok gyógyszerészeti

használatra; tamponok; barnító pirulák; ragasztószalagok, ragtapaszok orvosi és gyógyászati célokra; borkő
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gyógyszerészeti használatra; jódtinktúra; eldobható, szobatisztaságra szoktató nadrágok [pelenkák];

 állatgyógyászati készítmények; vitaminkészítmények; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra.

 10    Anesztéziára, érzéstelenítésre szolgáló készülékek; altató maszkok; függesztő kötések; inkontinencia

lepedők; cumisüvegek, szoptatóüvegek; medencék gyógyászati használatra; mellszívók [szoptató anyáknak];

kanülök; katéterek; orvosi spatulák; óvszerek; berendezések gyógyszerbeadáshoz; fogamzásgátlók, nem vegyi;

mankók mozgássérültek részére; defibrillátorok; diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; tartályok

gyógyszerek alkalmazására, adagolására; dréncsövek gyógyászati használatra; cseppentők gyógyászati

használatra; fülvédők [ruházat]; füldugók [a fül védelmére]; gumipólyák; rugalmas harisnyák [sebészeti

használatra]; elektrokardiográfok; kesztyűk gyógyászati használatra; sejtszámlálók; inhaláló készülékek;

fecskendők gyógyászati használatra; gyógyászati készülékek és eszközök; irrigátorok, beöntésre használt

gyógyászati eszközök; sebészeti maszkok; masszírozó készülékek; orvosi műszerek; aeroszolos

gyógyszeradagolók gyógyászati használatra; ortopédiai kötszerek; ortopéd lábbelik; pesszáriumok;

villanytermoforok [elektromos fűtésű párnák] gyógyászati használatra; diagnosztikai berendezések a terhesség

kimutatására; vérnyomásmérő készülékek; kontúr párnák betegágyhoz [gyógyászati célokra kialakítva];

pulzusmérők; (fel)élesztő készülékek; orvosi kapcsok; tűk orvosi használatra; visszérharisnyák; sebészeti

készülékek és eszközök; sebészeti sínek, rögzítő kötések; varratanyagok; fecskendők gyógyászati használatra;

 cumisüveg cumik; hőmérők gyógyászati használatra; sérvkötők; vizeletgyűjtő edények.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme; termékek eladásával és szolgáltatások biztosításával kapcsolatos üzleti közvetítői és

tanácsadói szolgáltatások; promóciós szolgáltatások; pr reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység; üzleti

promócióval kapcsolatos konzultáció; kis- és nagykereskedelem az interneten; áruk és szolgáltatások

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; reklámterjesztés; hirdetési felület kölcsönzése; piackutatás;

közvélemény-kutatás; röplapterjesztés; reklámanyagok terjesztése; reklámanyagok szétosztása; reklámanyagok

megjelentetése; reklámszövegek publikálása; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; rádiós és televíziós

 reklámozás; üzleti segítségnyújtás.

  44    Gyógyszerészeti szolgáltatások; gyógyszerek készítése és adagolása.

 ( 111 )  218.904

 ( 151 )  2016.07.13.

 ( 210 )  M 15 03869

 ( 220 )  2015.12.30.

 ( 732 )  SW Umwelttechnik Magyarország Kft., Majosháza (HU)

 ( 740 )  Császár László, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok.

 37    Épületek, építmények előregyártott homlokzatának tervezése, gyártása, épületek, építmények összeállítása,

szerelése, építés, épületek, építmények homlokzat építési,burkolási és javítási szolgáltatások, építési munkálatok,

bontás, épületek,építmények homlokzat építésével kivitelezésével kapcsolatos információs szolgáltatások,

homlokzat épület szerkezet épület fejlesztés, bontás, építkezés, magasépítés, építkezések felügyelete(irányítás),

építkezéssel(homlokzat építés,burkolás) kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások, építési projekt menedzsment

szolgáltatások építési szolgáltatások, építési tanácsadó szolgáltatások, építő mérnöki munkák helyszíni építési

 felügyelete, épület alapok építése, építési területek előkészítése.

 ( 111 )  218.905

 ( 151 )  2016.07.13.

 ( 210 )  M 15 03870

 ( 220 )  2015.12.30.

 ( 732 )  Kingfish Média Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
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 ( 541 )  HUNGARY AROUND THE CLOCK

 ( 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).

A rovat 144 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 14. szám, 2016.07.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1356


		2016-07-12T14:03:40+0200
	Szabó Richárd István




