
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  217.276

 ( 151 )  2015.11.24.

 ( 210 )  M 14 03522

 ( 220 )  2014.11.21.

 ( 732 )  Kovácsné Gaál Klára Hajnalka, Dombóvár (HU)

 ( 740 )  Pintz György szabadalmi ügyvivő Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.292

 ( 151 )  2015.11.25.

 ( 210 )  M 14 00994

 ( 220 )  2014.03.31.

 ( 732 )  Arian Kimya Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi, Esenler - Istambul (TR)

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LEVON

 ( 511 ) 3    Alunit [adstringens szer]; ammóniák [tisztítószer]; antisztatikus termékek háztartási használatra; aromák

süteményekhez [illóolajok]; bajuszpedrő; bőrfehérítő termékek; bőrkonzerváló szerek [kenőcsök]; cipészviasz,

cipészgyanta; cipőkrémek; cipőviaszok; csiszoló termékek; csiszolókorong; csiszolókő; csiszolópapír;

csiszolópapír [korund alapú]; csiszolószerek; csiszolóvászon; csiszolóvászon (simító); csúszásgátló folyadékok

padlókhoz; csúszásgátló viasz padlókhoz; dörzspapír; fehérítő sók; fehérítő szóda; felújító készítmények;

fenőkövek borotvához [adsztringens]; fertőtlenítő szappanok; fém-karbidok [csiszolószerek]; fényesítő szerek;

fényesítő szerek bútorokhoz és padlóhoz; fogfehérítő gélek; fogkrémek; fogprotézisek fényezésére szolgáló

készítmények; fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények; folttisztító szerek; folyadékok padlókhoz

(csúszásgátló); fürdősók nem gyógyászati használatra; füstölő készítmények [illatszerek]; füstölők; gélek

(fogfehérítő); gyémántpor [csiszolószer]; gyógyszappanok; habkő, horzsakő; heliotropin; illatos(ított) fa;

illatos(ított) víz; iszapolt kréta [mészfesték]; italaromák [eszenciaolajok]; kazánkő eltávolító szerek háztartási

használatra; keményítő [appretúra]; keményítő fényesítésre; kence eltávolító termékek; kékítő mosáshoz;

kékítőszerek; készítmények növények leveleinek csillogóvá tételére; konzervált sűrített levegő tisztítási és

portalanítási célokra; korund [csiszolószer]; krémek bőrökhöz; krémek cipészeknek; kréta tisztításra;

kristályszóda tisztításra; lakklemosó termékek; lefolyócsövek eldugulása elleni készítmények; lehelet frissítő

spray; lehelet frissítő szalagok; levegőillatosító készítmények; masszázs gélek nem gyógyászati célokra; mosodai

áztatószerek; mosodai fehérítőszer; mosodai fényezőszer; mosodai viasz; mosószerek, fehérítőszerek;

mosószerek, nem gyártáshoz, nem gyógyászati használatra; mosószerrel impregnált ruhák tisztításra; nátronlúg;

növények leveleinek csillogóvá tételére (készítmények); olajok egészségügyi célra; olajok tisztításra;

parkettviasz; parkettviasz eltávolító szerek [mosószerek]; paszták borotvaszíjakhoz; polírozó készítmények;

polírozó viasz; polírpapír; polírrúzs, polírvörös; potpurrik [illatszerek]; rozsdaeltávolító termékek; simító
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termékek; simítókövek; szafrol; szappanfakéreg mosáshoz; szappanok textíliák élénkítésére; szájvizek, nem

gyógyászati használatra; szárítószerek mosogatógépekbe; szilícium-karbid [csiszolószer]; színélénkítő termékek

háztartási használatra [fehérítés]; tapétatisztító szerek; termékek vászon illatosítására; terpentin [zsírtalanító szer];

terpentinolaj [zsírtalanító szer]; textilpuhító szerek mosáshoz; tisztítószerek; tömjénrudak; tripoli [kő]

polírozáshoz; üvegtisztító folyadékok; üvegvászon; vegytisztító készítmények; viasz padlókhoz (csúszásgátló);

 viasz szabók részére; vulkáni hamu tisztításra; zsírtalanító szerek, nem gyártás során való használatra.

5    Acetátok gyógyszerészeti használatra; akonitin; albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati alkalmazásra;

albumintartalmú készítmények gyógyászati alkalmazásra; aldehidek gyógyszerészeti alkalmazásra; algicidek;

alginátok gyógyszerészeti használatra; alkaloidák gyógyászati használatra; alkáli-jodidok gyógyszerészeti

használatra; alkohol, orvosi; altatószerek; alumínium-acetát gyógyszerészeti használatra; aminosavak

állatgyógyászati használatra; aminosavak humángyógyászati használatra; angosztúrakéreg gyógyászati

használatra; antibiotikumok; antioxidáns pirulák; anyarozs gyógyszerészeti használatra; aranyat tartalmazó

fogászati amalgámok; aranyér elleni készítmények; atkairtó szerek; állatgyógyászati gyógyszerek;

állatgyógyászati készítmények; állatok lemosására szolgáló szerek; áloé vera készítmények gyógyszerészeti

célokra; ásványvizek gyógyászati használatra; ásványvíz-sók; bakteriológiai készítmények humán- és

állatgyógyászati használatra; baktériumkészítmények humán- és állatgyógyászati használatra; baktériumtartalmú

mérgek; balzsamdióhéj gyógyszerészeti használatra; balzsamkészítmények gyógyászati használatra; balzsamok

gyógyászati használatra; bedörzsölőszerek; bébiételek; bébinadrágok papírból vagy cellulózból eldobhatók;

biocidok; biológiai készítmények állatgyógyászati használatra; biológiai készítmények humángyógyászati célra;

biológiai szövetkultúrák állatgyógyászati célokra; biológiai szövetkultúrák gyógyászati célokra;

bizmutkészítmények gyógyszerészeti használatra; bizmut-szubnitrát gyógyszerészeti használatra; borkő

gyógyszerészeti használatra; borogatások; borogatások (meleg); bőrápoló gyógyszerkészítmények;

bőrkeményedés elleni készítmények; bróm gyógyszerészeti használatra; cellulózészterek gyógyszerészeti

használatra; cellulózéterek gyógyszerészeti használatra; cement állatok patáinak kezelésére; cédrusfa

rovarriasztókénti használatra; citromfűtea gyógyszerészeti használatra; cukrászati gyógytermékek; csersav

(galluszsav) gyógyszerészeti használatra; csíramentes vatta; csontcement sebészeti vagy ortopédiai használatra;

csukamájolaj; dezodorok nem személyes vagy állatok általi használatra; dezodorok ruházathoz és

textilanyagokhoz; diabetikus kenyér gyógyászati használatra; diagnosztikai készítmények; diasztáz gyógyászati

használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok

gyógyászati használatra; digitalin; dohánykivonatok [rovarirtó szerek]; dohánymentes cigaretták gyógyászati

használatra; drogok gyógyászati használatra; egérirtó szerek; egészségügyi betétek inkontinenciában

szenvedőknek; egészségügyi kendők; egészségügyi kötszerek; egészségügyi nadrágok nőknek; egészségügyi

nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; elsősegély

gyógyszerdobozok; emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti használatra; enzimek állatgyógyászati használatra;

enzimek gyógyászati használatra; enzimek gyógyszerészeti használatra; enzimkészítmények állatgyógyászati

használatra; enzimkészítmények gyógyászati használatra; erősítő szerek [gyógyszerek]; eukaliptol

gyógyszerészeti használatra; eukaliptusz gyógyszerészeti használatra; édesgyökér gyógyszerészeti használatra;

édesgyökér nyalókák gyógyszerészeti használatra; édeskömény gyógyászati használatra; égési sérülések

kezelésére szolgáló készítmények; élesztő gyógyszerészeti használatra; érzéstelenítőszerek, anesztetikumok;

észterek gyógyszerészeti használatra; éterek gyógyszerészeti használatra; étvágycsökkentő szerek gyógyászati

használatra; fagyás okozta gyulladás elleni termékek; fagyást (testrészé) gyógyító kenőcs gyógyszerészeti

használatra; faszén gyógyszerészeti használatra; fájdalomcsillapítók; fenol gyógyszerészeti használatra;

fertőtlenítő [csíraölő] szerek; fertőtlenítő füstölő készítmények gyógyászati használatra; fertőtlenítő

készítmények; fertőtlenítő szerek vegyi vécékhez; fertőtlenítő vatta; fertőtlenítőszerek egészségügyi használatra;

fertőzésgátló (antiszeptikus) szerek; féreghajtó; féregirtó szerek; filoxéra kezelésére szolgáló vegyi termékek;

fogászati amalgámok; fogászati csiszolószerek; fogászati lakkok; fogászati lenyomatanyagok; fogászati

masztixok; fogcementek; fogsorragasztók; fogtömő anyagok; fogzást elősegítő készítmények; fogyasztó pirulák;

formaldehid gyógyszerészeti használatra; foszfátok gyógyszerészeti használatra; főzetek gyógyszerészeti
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használatra; fürdősók; fürdősók gyógyászati használatra; füstölőrudak; füvek füstölésre, gyógyászati használatra;

gabonafélék feldolgozásának melléktermékei gyógyászati használatra; gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi

termékek; gázok gyógyászati használatra; géz kötésekhez; gipszek orvosi célra; glicerin gyógyászati használatra;

glicerofoszfátok; gombaölő szerek, fungicidek; guajokol gyógyszerészeti használatra; gumi gyógyászati

használatra; gumigutti, gumigyanta gyógyászati használatra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógycukor;

gyógyhatású adalékanyagok; gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógyitalok; gyógynövények; gyógyszerek

fogászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszeres fürdőkészítmények; gyógyszeres

infúziók; gyógyszeres táskák, töltve; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények;

gyomirtó szerek, herbicidek; gyöngyházpor gyógyászati célokra; gyűrűk lábtyúkszemekre; gyűrűk reuma ellen;

hajkenőcsök gyógyászati használatra; hajtószerek; halliszt gyógyszerészeti használatra; hashajtók; hematogén

szerek; hemoglobin; herbateák gyógyászati használatra; hidrasztin; hidrasztinin; hidrogén-peroxid gyógyászati

használatra; higany-klorid, kalomel; higanytartalmú kenőcsök; higiéniai tamponok; hólyaghúzó szerek; hormonok

gyógyászati használatra; húsleves táptalaj mikroorganizmus tenyészetekhez; hűtő spray-k gyógyászati

használatra; hüvelyöblítő készítmények; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati használatra; ír moha gyógyászati

használatra; iszap fürdőkhöz; iszap, orvosi; izotópok gyógyászati használatra; izzadás elleni gyógyszerek; jalapa

[gyökér]; jód gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; jodoform; jódtinktúra; jujuba

paszta; kandiscukor gyógyászati használatra; kaporolaj gyógyászati használatra; kapszulák gyógyszerekhez;

karbonil [parazitaölő szer]; karkötők gyógyászati használatra; karkötők reuma ellen; kasu gyógyszerészeti

használatra; kaucsuk fogászati használatra; káliumsók gyógyászati használatra; kámfor gyógyászati használatra;

kámforolaj gyógyászati használatra; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; keményítő diétás vagy

gyógyszerészeti használatra; kendők gyógyszeres lemosószerekkel átitatva; kenőcsök gyógyszerészeti

használatra; kénrudacskák fertőtlenítésre; kénvirág gyógyszerészeti használatra; készítmények gyógyfürdő

terápiához; kínafakéreg gyógyászati használatra; kinin gyógyászati használatra; kinolin gyógyászati használatra;

klorál-hidrát gyógyszerészeti használatra; kloroform; kokain; kollírium [szemvíz]; kollódium gyógyszerészeti

használatra; komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti használatra;

kondurangókéreg, gyógyászati használatra; kontaktlencse-tisztító készítmények; korhadást okozó gombák elleni

készítmények; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; kötés, pólya kötözésre; kötszer,

mullpólya, sebkötő géz; kötszerek (orvosi) sebkötözésre; kreozot gyógyszerészeti használatra; kriptogámiás

betegségek elleni szerek; kúpok (végbél- vagy hüvely-); kuráre; kutya lemosószerek [öblítő]; kutya

mosdatószerek; kvassziafa gyógyászati használatra; kvebrácsófa gyógyászati használatra; lábizzadás elleni

gyógyszerek; lárvairtó szerek; lázcsillapító szerek; lecitin gyógyászati használatra; lemosószerek állatgyógyászati

használatra; lemosószerek gyógyszerészeti használatra; lenmag gyógyszerészeti használatra; lenmagliszt

gyógyszerészeti használatra; levegő szagtalanító készítmények; légtisztító készítmények; légyfogó enyv; légyfogó

papír; légyirtó készítmények; liszt gyógyszerészeti használatra; magnézium-oxid-por gyógyszerészeti használatra;

maláta gyógyszerészeti használatra; malátás tejitalok gyógyászati használatra; mandulatej gyógyszerészeti

használatra; mangrovefakéreg gyógyszerészeti használatra; maró ceruzák; maróanyagok gyógyszerészeti

használatra; menstruációs betétek; menta gyógyszerészeti használatra; meztelen csigák irtására szolgáló szerek;

méhpempő gyógyászati használatra; mérgek; mésztartalmú készítmények gyógyszerészeti használatra; migrén

elleni ceruzák; mikroorganizmus kultúrák gyógyászati és állatgyógyászati használatra; mintázóviasz fogászati

használatra; moleszkin [bőrutánzat] gyógyászati használatra; molyirtó papír; molyirtó szerek; mustár

gyógyszerészeti használatra; mustárolaj gyógyászati használatra; mustártapaszok; napfény okozta leégés elleni

kenőcsök; napszúrás elleni készítmények gyógyszerészeti használatra; narkotikumok; nátriumsók gyógyászati

használatra; nedvszívó tampon; nemesfém ötvözetek fogászati célokra; növényi gyökerek, orvosi használatra;

növényi kérgek gyógyszerészeti használatra; nyakörvek állatoknak paraziták ellen; olajok gyógyászati

használatra; oldatok kontaktlencsékhez; oldószerek ragtapaszok eltávolítására; ólomvíz, gulárvíz; ópium;

ópiumos pépek; opodeldok; opoterápiára szolgáló termékek; ostyák gyógyszerészeti használatra; oxigén

gyógyászati használatra; oxigénfürdők; őssejtek állatgyógyászati használatra; őssejtek gyógyászati használatra;

övek havikötőkhöz; papír mustártapaszokhoz; parazitaölő készítmények; parazitaölő szerek; pasztillák
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gyógyszerészeti használatra; patkánymérgek; párnák szoptatáshoz; pektin gyógyszerészeti használatra; pelenkák

[bébiknek]; pepszinek gyógyszerészeti használatra; peptonok gyógyászati használatra; peronoszpóra/lisztharmat

kezelésére szolgáló vegyi termékek; peszticidek (kártevő irtószerek); piócák gyógyászati használatra; porcelán

fogászati protézisekhez; propolisz gyógyszerészeti célokra; radioaktív anyagok gyógyászati használatra;

radiológiai kontrasztanyagok gyógyászati használatra; ragtapasz; ragtapasz orvosi célokra; rádium gyógyászati

használatra; rágógumi gyógyászati használatra; rebarbaragyökér gyógyszerészeti használatra; repülősók;

ricinusolaj gyógyászati használatra; rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó füstölőszerek; rovarriasztó szerek

kutyáknak; rovarriasztók; savak gyógyszerészeti használatra; sebészeti beültetett anyagok [élő szövetek];

sebészeti kötözőanyagok; sebészeti szövetek; sebszivacsok (gyógyító); sók gyógyászati használatra; sperma

mesterséges megtermékenyítéshez; szarszaparilla gyógyászati használatra; szarvasmarha lemosására szolgáló

szerek; szájápoló szerek gyógyászati használatra; szárító- [nedvszívó] szerek, szikkatívok gyógyászati

használatra; személyes szexuális síkosítószerek; szemölcs elleni ceruzák; szemtapaszok gyógyászati használatra;

szem vizek; szeroterápiás gyógyszerek; székrekedés elleni orvosságok; szérumok; szirupok gyógyszerészeti

használatra; szódabikarbóna gyógyszerészeti használatra; szőlő betegségeinek kezelésére szolgáló vegyi

termékek; szőlőcukor gyógyászati használatra; szteroidok; sztrichnin; szulfonamidok [gyógyszerek];

talajfertőtlenítő készítmények; tampon gyógyászati használatra; tápanyagok mikroorganizmusok számára; tárnics,

genciána gyógyszerészeti használatra; tejcukor [laktóz] gyógyszerészeti használatra; tejes liszt csecsemők részére;

tejfermentumok gyógyszerészeti használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; terhesség megállapítására vegyi

készítmények; terpentin gyógyszerészeti használatra; terpentinolaj gyógyszerészeti használatra; timol

gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati használatra; tisztítószerek gyógyászati használatra; tisztított

borkő gyógyszerészeti használatra; tyúkszemirtó szerek; tyúkszem-tapaszok; vakcinák [oltóanyagok]; vatta

gyógyászati használatra; vazelin gyógyászati használatra;vállövek sebészeti használatra; vegyi fogamzásgátlók;

vegyi készítmények állatgyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi reagensek

humán vagy állatgyógyászati használatra; vegyi termékek gyógyszerészeti használatra; vegyi vezetők

elektrokardiográf (EKG) elektródákhoz; védőnadrágok [egészségügyi termékek]; vér gyógyászati használatra;

vérplazma; vértisztító szerek; vérzéscsillapító készítmények; vérzéscsillapító rudak; vietnami balzsam

 gyógyászati használatra; zsírok állatgyógyászati használatra; zsírok fejéshez; zsírok gyógyászati használatra.

 16    Abszorbens papír- vagy műanyaglemezek élelmiszerek csomagolásához; acéltollak; agyag modellezéshez;

albumok; almanachok; aritmetikai, számtani táblázatok; asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; atlaszok;

autotípiák; bankkártya leolvasók, nem elektromos; betűk acélból; bélyegző (pecsét)tartó állványok; bélyegző

(pecsét)tartó dobozok; bélyegzők, pecsétek; bélyegzők [pecsétek]; bélyegzőpárnák; bélyegzőtartók; bérmentesítő

gépek [irodagépek]; biológiai metszetek mikroszkópos vizsgálatokhoz [oktatási anyagok]; blokkok [papíráruk];

borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek; ceruzabelek; ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők;

ceruzatoldók, ceruzahosszabbítók; ceruzák; cégtáblák papírból vagy kartonból; címbélyegzők, címbélyegek;

címerpajzsok [pecsétek papírból]; címíró gépek; címkék, nem szövetből; címkéző készülékek; címkéző

készülékek, kézi; címtáblák címezőgépekhez; csekkfüzettartók; cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható]

fedőlapok; csipeszes írótáblák; csomagolóanyag keményítőből; csomagolópapír; daloskönyvek; derékszögű

vonalzók; diagramok; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; ecsetek; egészségügyi papír;

elektrotípiák, galvanotípiák; előkék csecsemőknek papírból; előrajzoló körző; enyvezett vásznak papíripari

célokra; ezüstpapír; építészeti makettek; értesítések [papíráruk]; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír;

fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; festékező asztalok [tintatartályok]; festékező szalagok; festékező vásznak

iratmásoló gépekhez; festékező vásznak másológépekhez; festékkeverő csészék művészek részére;

festékkészletek [iskolai használatra]; festékpárnák; festékszalagok számítógép-nyomtatókhoz; festéktálcák;

festmények [képek], keretezve vagy anélkül; festőállványok; festőkefék; festőpatronok, festősablonok;

festőpatrontartók; festővásznak; fényképek beragasztására szolgáló készülékek; fényképek [nyomtatott];

fényképtartók; fóliatasak kasírozók, laminálók [irodai cikkek]; folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok;

formák mintázóagyaghoz [anyagok művészeknek]; földgömbök; földrajzi térképek; füzetek; golyók

golyóstollakhoz; görbe vonalzók; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; gumírozott
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szalagok [papíráruk]; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; hajtogatókartonok [irodai cikkek]; halenyv papíripari

vagy háztartási használatra; hasáb alakú vonalzók, térzők, űrtöltők; hektográfok; hengerek szobafestőknek;

hímzőminták; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek];

indigópapír; iratgyűjtők, dossziék; iratkapcsok, gemkapcsok; iratkapcsok, iratfűzők; irattartók [irodai cikkek];

irattartók [papírárú]; írásminták; irodagépek borítékok lezárására; irodai bélyegzőgépek; irodai felszerelések, a

bútorok kivételével; irodai gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai kapcsok; irodai lyukasztógépek; irodai

nedvesítők; íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések; írógépbillentyűk; írógépek, elektromos és nem elektromos;

írógéphengerek; írógépszalagok; írókészletek [papíráruk]; írókréta; írómappák; írópalák; írószerek; írótábla

törlők; írótollak; írótollak aranyból; iskolai táblák; iskolaszerek [papíráruk]; itatóspapírok; ívek [papíráruk];

javítófolyadékok [irodai cikkek]; javítószalagok [irodai cikkek]; javítótinták [fénynyomatkészítéshez]; jegyek;

jelölőkréta; jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; kalapdobozok kartonból; karakterek [számok és betűk]; karcolótűk;

karkötők íróeszközök rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartonkötések; kartotékkartonok

[papíráruk]; katalógusok; kártyák; kávészűrők papírból; keményítőenyv papíripari vagy háztartási célokra; képek;

képregények; kézikönyvek; kéztámasztók festőknek; klisék, nyomódúcok; könyvecskék,füzetek; könyvek;

könyvjelzők; könyvkötések; könyvkötészeti cikkek; könyvkötő felszerelések és gépek [irodai eszközök];

könyvkötő fonalak; könyvkötő szövetek; könyvtámaszok; krétatartók; kromolitográfiák; leffentyűk

[könyvkötészet]; lemezek metszetek készítéséhez; levegőpárásító [irodai cikkek]; levelezőlapok; levélkosarak;

levélpapír; levélzáró pecsétostyák; litografált műtárgyak; litográfiái kövek; litográfiái kréta; litográfiák; lovasok

kartotékokhoz; lyukasztók kézi [irodai cikkek]; lyukkártyák Jacquard- szövőszékekhez; magazinok, revük

[időszaki lapok]; matricák, lehúzóképek; márványozófésűk; másológépek, duplikátorok; másolópapír [papíráru];

metszetek; modellezőanyagok; modellezőpaszta; modellviasz nem fogászati használatra; műanyag

buboréklemezek csomagoláshoz vagy kiszereléshez; műanyagfóliák csomagolásra; műanyagok modellezéshez;

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

menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra rakáshoz;

ofszet-nyomókendők, nem textilből; oktatási eszközök, a készülékek kivételével; orsók írógépszalagokhoz;

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

palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból; palackokhoz csomagolóanyagok kartonból vagy papírból;

palavesszők; paletták festőknek; pantográfok [rajzeszközök]; papír; papír rádiótáviratokhoz; papír- vagy

műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; papíráruk (kivéve kozmetikai illetve

hajápolási célokra); papírcsíkok fiókokba, illatosítva vagy anélkül; papírcsokrok [papíráru]; papírmasé; papírok

elektrokardiográfokhoz; papírok regisztrálókészülékekhez; papírszalagok; papírszalagok vagy lyukkártyák

számítógépprogramok rögzítéséhez; papírszorító rudak [írógépeken]; papírtartó dobozok [irodai cikkek];

papírtépők irodai használatra; papírtölcsérek; papírvágó kések [irodai cikkek]; papírzsebkendők; pasztellek

[kréták]; pauszmásolatok; pauszpapír; pecsétbélyegek; pecsételő anyagok papíripari használatra; pecsétviasz;

pergamenpapír; pénzcsipeszek; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek; postabélyegek;

poszterek; prospektusok, radírgumik; ragasztó [enyv] papíripari vagy háztartási használatra; ragasztóanyagok

[enyvek] papíripari vagy háztartási használatra; ragasztók [enyvek] papíripari vagy háztartási használatra;

ragasztók papíripari vagy háztartási használatra; ragasztószalag-adagolók [irodai cikkek]; ragasztószalagok irodai

vagy háztartási célokra; ragasztószalagok papíripari vagy háztartási használatra; rajzeszközök; rajzfelszerelések;

rajzoló háromszögek; rajzszegek; rajztáblák; rajztömbök, rajzblokkok; regenerált cellulózlapok csomagoláshoz;

rézkarcok, gravűrök; rózsafüzérek, olvasók; sablonok [papíráruk]; sablonok törléshez; sokszorosító készülékek és

gépek; sokszorosító papírok; sorjázó szedővasak; söröskorsó alátétek; stencilek; süllyesztett tintatartók;

szabásminták ruhák készítéséhez; szabásminták ruhák varrásához; szabókréta; szalvéták, papírból; számok

[nyomdai karakterek]; számozókészülékek; szedőhajók [nyomdászat]; szedőregálok [nyomdai felszerelések];

szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szénceruzák; színes olajnyomatok; szivargyűrűk; szobrocskák,

figurák papírmaséból; szórólapok; szövegkiemelők[filctollak]; szövettani metszetek [oktatási eszközök]; szteatit

[szabókréta]; szűrőanyagok [papír]; szűrőpapír; táblamutató eszközök, nem elektromos; tálalátétek, tányéralátétek

papírból; tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására; tányéralátétek papírból; tárgymutatók, repertóriumok;
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tejszínes edények [kis kancsók] papírból; tervrajzok; tintarudak; tintatartók; tinták; toalettkendők papírból; toll- és

ceruzatartók, asztali; tollak [irodai cikkek]; tollszárkapcsok; tollszártartók; tolltartók; tolltörlők; töltőceruzák,

csavarirónok; töltőtollak; törlésre szolgáló termékek; transzparensek [papíráruk]; tuskihúzók; tusok; tűzőgépek

[irodai cikkek]; T-vonalzók, fejesvonalzók; ujjvédők [irodai cikkek]; újságok; útlevél tartók;

üdvözlőlapok/kártyák; vászon könyvkötéshez; vászonpausz; világító papír; virágcserépburkolók papírból;

viszkózalemezek csomagolásra; vízfestmények, akvarellek; vonalzók rajzoláshoz; xuan papír [kínai

festményekhez és kalligráfiákhoz]; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú

 sütéshez; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok; zsírpapír, viaszpapír.

 ( 111 )  217.320

 ( 151 )  2015.11.27.

 ( 210 )  M 14 03489

 ( 220 )  2014.11.19.

 ( 732 )  PARADOX-Hungary Scorpio Biztonsági Szolgálat Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  SCORPIO Biztonsági Szolgálat

 ( 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; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,

 adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.390

 ( 151 )  2015.12.01.

 ( 210 )  M 14 00828

 ( 220 )  2014.03.19.

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

 ( 740 )  Dr. Hauk Gábor ügyvéd Hauk és Mudra Ügyvédi Iroda, Kiskőrös

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Italok, édesség és vegyi áru nagykereskedelme.

 ( 111 )  217.429

 ( 151 )  2015.12.02.

 ( 210 )  M 14 03836

 ( 220 )  2014.12.18.

 ( 732 )  Restau-rent Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Gold Fish

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

 áru).

 43    Állatpanziók, átmeneti szállások bérlete, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, hordozható

épületek bérlete, ivóvíz-autómaták bérbeadása, motelek, nyugdíjas otthonok, óvodák, panziók, rendezvényhez

termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (időleges-), szállásügynökségek (szállodák,
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panziók), szállodai szolgáltatások, székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek

 hasznosítása, turistaházak, üdülőtáborok szolgáltatásai.

 ( 111 )  217.482

 ( 151 )  2015.12.03.

 ( 210 )  M 14 03868

 ( 220 )  2014.12.19.

 ( 732 )  Restau-rent Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 áru).

 43    Állatpanziók, átmeneti szállások bérlete, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, hordozható

épületek bérlete, ivóvíz-autómaták 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.

 ( 111 )  217.593

 ( 151 )  2016.01.12.

 ( 210 )  M 15 00480

 ( 220 )  2015.02.19.

 ( 732 )  Moriani Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szirtes Csongor, Esztergom

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 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 )  217.604

 ( 151 )  2016.01.18.

 ( 210 )  M 15 01338

 ( 220 )  2015.05.18.

 ( 732 )  BROWN TAN HAC Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek; illatszerek; krémek bőrökhöz.

 35    Kozmetikai cikkek, illatszerek, krémek bőrökhöz termékek kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása;
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kozmetikai cikkek, illatszerek, krémek bőrökhöz reklámozása és marketing tevékenységek és termék bemutatók

 szervezése.

  39    Áruk csomagolása és raktározása, valamint csomagküldése.

 ( 111 )  217.611

 ( 151 )  2016.01.18.

 ( 210 )  M 15 01537

 ( 220 )  2015.06.09.

 ( 732 )  Novala Net Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szenyán István, Szenyán és Rozgonyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 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).

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

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

 ( 111 )  217.612

 ( 151 )  2016.01.18.

 ( 210 )  M 15 01539

 ( 220 )  2015.06.09.

 ( 732 )  Premium Health Concepts Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Kecskés Katalin, Sopron

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.613

 ( 151 )  2016.01.18.

 ( 210 )  M 15 01540

 ( 220 )  2015.06.09.

 ( 732 )  Benei és Társa Vagyonkezelő Ingatlan és Ingó Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fajván Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

  35    Kereskedelmi ügyletek.

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

 ( 111 )  217.614

 ( 151 )  2016.01.18.

 ( 210 )  M 15 01541

 ( 220 )  2015.06.09.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Filmszínházi előadások; szórakoztatás.

 ( 111 )  217.615

 ( 151 )  2016.01.18.

 ( 210 )  M 15 01542

 ( 220 )  2015.06.09.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése.

 41    Szórakoztatás; filmszínházi előadások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; élő

előadások bemutatása; hangversenyek szervezés és lebonyolítása; show-műsorok szervezése [impresszáriók

szolgáltatásai]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

előadóművészek szolgáltatásai; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; bálok szervezése; jegyirodai

 szolgáltatások[szórakoztatás]; színházi produkciók.

  43    Rendezvényhez termek kölcsönzése.

  45    Esküvői szertartások tervezése és szervezése.

 ( 111 )  217.616

 ( 151 )  2016.01.18.

 ( 210 )  M 15 01543
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 ( 220 )  2015.06.09.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; élő előadások

bemutatása; előadóművészek szolgáltatásai; hangversenyek szervezés és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési

célú kiállítások szervezése; bálok szervezése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; jegyirodai

 szolgáltatások [szórakoztatás].

  43    Rendezvényhez termek kölcsönzése.

  45    Esküvői szertartások tervezése és szervezése.

 ( 111 )  217.617

 ( 151 )  2016.01.18.

 ( 210 )  M 15 01668

 ( 220 )  2015.06.22.

 ( 732 )  Andornaktálya Községi Önkormányzat, Andornaktálya (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.620

 ( 151 )  2016.01.20.

 ( 210 )  M 15 00436

 ( 220 )  2015.02.16.

 ( 732 )  Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Ksenia

 ( 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), elektronikus biztonságtechnikai eszközök, behatolásjelzők, beléptetőrendszerek, videó

 megfigyelőrendszerek, kaputelefonok.

 ( 111 )  217.621

 ( 151 )  2016.01.20.

 ( 210 )  M 15 01349

 ( 220 )  2015.05.19.

 ( 732 )  BRB Investment Ltd., London (GB)
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 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda Dr. Kocsomba Nelli ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

infrastruktúra biztosítása, elsődlegesen cserekereskedelmi, valamint hagyományos kereskedelmi ügyletekhez, és

 ennek adminisztárciója, elsődlegesen Interneten, vagy hagyományos kereskedelmi egységeken.

 36    Pénzügyi ügyletek, valutaügyletek; ingatlanügyletek; cserekereskedelemhez kapcsolódó pénzügyi

 tevékenység, online fizetés, valutaváltás, ingatlanok adás-vétele, ingatlanberuházások lebonyolítása.

 38    Távközlés; kereskedelmi partnerek egymás közötti kommunikációjának lebonyolítása, partnercsoportok

 szervezése és ezek kommunikációjának lebonyolítása.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; cserélt, értékesített tárgyak, szolgáltatások szállítása,

 szállításának szervezése, csomagküldés, csomagkiszállítás.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; csereügyletek lebonyolítására alkalmas

szoftverek fejlesztése, üzemeltetése, ilyen szolgáltatást nyújtó számítástechnikai háttér fejlesztése, kiépítése és

 üzemeltetése.

 ( 111 )  217.622

 ( 151 )  2016.01.20.

 ( 210 )  M 15 01478

 ( 220 )  2015.06.02.

 ( 732 )  SAS Magyarország Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Földényi Rita, Földényi, Lászay & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szórakoztatási szolgáltatások, nevezetesen szállodai étteremben nyújtott zene, zenével, élő előadásokkal,

 showműsor produkcióval, karaoké és diszkó szolgáltatással kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások.

 43    Éttermi és vendéglátó szolgáltatások, vendéglátó, étterem, söröző, kávéház, kávébár, gyorsétterem és bár

 szolgáltatások.

 ( 111 )  217.623

 ( 151 )  2016.01.20.

 ( 210 )  M 15 01481

 ( 220 )  2015.06.02.

 ( 732 )  Bender György, Székesfehérvár (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Áruszállítás, ételek házhozszállítása.

  43    Kitelepüléses vendéglátás, vendéglátás, étterem, büfé.

 ( 111 )  217.624

 ( 151 )  2016.01.20.

 ( 210 )  M 15 01606

 ( 220 )  2015.06.11.

 ( 732 )  PannonPharma Gyógyszergyártó Kft. 100%, Pécsvárad (HU)

 ( 740 )  Selyemné dr. Kövér Tünde, PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad

 ( 541 )  Septoptim

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;
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gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;

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

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

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

 ( 111 )  217.625

 ( 151 )  2016.01.20.

 ( 210 )  M 15 01607

 ( 220 )  2015.06.11.

 ( 732 )  PannonPharma Gyógyszergyártó Kft. 100%, Pécsvárad (HU)

 ( 740 )  Selyemné dr. Kövér Tünde, PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad

 ( 541 )  Suprachol

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

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

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

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

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

 ( 111 )  217.626

 ( 151 )  2016.01.20.

 ( 210 )  M 15 01608

 ( 220 )  2015.06.11.

 ( 732 )  PannonPharma Gyógyszergyártó Kft. 100%, Pécsvárad (HU)

 ( 740 )  Selyemné dr. Kövér Tünde, PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad

 ( 541 )  Venturax

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

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

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

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

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

 ( 111 )  217.627

 ( 151 )  2016.01.25.

 ( 210 )  M 15 02288

 ( 220 )  2015.08.25.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  ROZUVA

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

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális

gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális

 gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.

 ( 111 )  217.628

 ( 151 )  2016.01.25.

 ( 210 )  M 15 03100

 ( 220 )  2011.08.18.

 ( 732 ) Skn Corporation (Fze)(Société Régie Selon La Loi No 2 De 1995 Décrétée Par Le Cheik Sultan Bin

 Mohammed Al Qassimi, Souverain De Sharjah (Emirats Arabes Unis), Sharjah (AE)
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 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  SAFETIX

 ( 511 ) 9    Védőcipők; védőeszközök személyek balesetvédelmére; baleset-, sugár- és tűzvédelmi ruházat és kesztyűk;

védőszemüvegek, fejvédőeszközök, munkavédelmi arcvédő pajzsok; füldugók; térdpárnák, térdvédők

munkásoknak; mentőmellények, golyóálló mellények; biztonsági felszerelések (a járműülések és a

sportfelszerelések részére készültek kivételével); fényvédő szemüvegek és ernyők; védőöltözetek pilóták részére;

 légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez.

 25    Mindenféle lábbelik (a biztonsági lábbelik és az ortopédiai lábbelik kivételével); cipőtalpak (a

 lúdtalpbetétek és az azbeszttalpak kivételével); csúszásgátlók lábbelikhez.

 35    Kiskereskedelem vagy nagykereskedelem, közvetlen csomagküldés, kiskereskedelem vagy

nagykereskedelem az interneten vagy egyéb elektronikai eszközön keresztüli távrendelés, a következő termékekre

vonatkozóan: védő és biztonsági lábbelik, cipők, védőeszközök személyek balesetvédelmére, ruhaneműk és

baleset elleni védőkesztyűk, biztonsági védőszemüveg, védősisakok, munkavédelmi arcvédő pajzs, speciális

védőöltözetek pilóták részére; mások megbízásából, mások javára a következőkkel kapcsolatban:

védőfelszerelések személyek számára (szállításuk kivételével) abból a célból, hogy a vásárlók kényelmesen

 megtekinthessék és megvásárolhassák az említett termékeket.

 ( 111 )  217.640

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 01188

 ( 220 )  2015.04.30.

 ( 732 )  Global Telehealth Solutions Central Europe Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rágyánszki Ákos, Budapest

 ( 541 )  TELENET DOCTOR

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

diétás anyagok gyógyászati használatra; bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 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).

 ( 111 )  217.641

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 01436

 ( 220 )  2015.05.28.

 ( 732 )  Prostep Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  LearningAge

 ( 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 )  217.642

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 01308

 ( 220 )  2015.05.14.

 ( 732 )  Erdősné Dr. Pusztai Gabriella, Debrecen (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatási és képzési szolgáltatások; felsőoktatási képzések és szolgáltatások; oktatási intézményi

szolgáltatások; oktatás kutatás; oktatás fejlesztés; oktatáshoz tartozó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási

 anyagok fejlesztése; oktatási célú bemutató, konferenciák, kiállítások rendezése.

 ( 111 )  217.643

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 01057

 ( 220 )  2015.04.14.

 ( 732 )  Tisza-tavi Fesztivál Nonprofit Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  Debreczeni Ildikó Márta, Szolnok

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Élő előadások bemutatása.

  25    Szórólapok, kiadványok.

  41    Pólók, sapkák, mellények.

 ( 111 )  217.644

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 01051

 ( 220 )  2015.04.13.

 ( 732 )  Tószeg Kft., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Szegedi József, Balatonboglár

 ( 541 )  LET's WASH

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  217.645

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 01047

 ( 220 )  2015.04.13.

 ( 732 )  Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sári Miklós, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Pályaválasztási tanácsadás.

 ( 111 )  217.646

 ( 151 )  2016.01.28.
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 ( 210 )  M 15 02351

 ( 220 )  2014.01.22.

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

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappan; gyógyszappanok; tisztítószerek háztartási használatra; illatszer készítmények; esszenciális olajok;

dezodorok és izzadásgátlók; hajápoló készítmények; samponok és kondicionálók; hajfestékek, hajszínezők;

hajfrizura alakító termékek; gyógyanyagokat nem tartalmazó toalett célra szolgáló készítmények; fürdő- és tusoló

készítmények; bőrápoló készítmények; bőrön használatos olajak, krémek és tejek; készítmények

borotválkozáshoz; borotválkozás előtt és után használatos készítmények; kölnivíz; szőrtelenítők; napbarnító és

napfényt szűrő készítmények; kozmetikai szerek; sminkelő és sminkeltávolító termékek; vazelin [kőolajzselé];

ajakápoló termékek; hintőpor; vatta kozmetikai használatra; vattapálcikák kozmetikai célokra; személyi tisztító

vagy kozmetikai folyadékokkal átitatott vagy előnedvesített kendők, párnácskák vagy törlőkendők; kozmetikai

 maszkok, arcpakolások.

 ( 111 )  217.647

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 01153

 ( 220 )  2015.04.27.

 ( 732 )  Móróné Bozsó Anna, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 )  STELÁZSI

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák a kistermelői, házi,

 kézműves kiskereskedelmi tevékenységgel; online kereskedelemmel; antikváriummal kapcsolatban.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 kávéházak; panziók; vendéglátóipar.

 ( 111 )  217.648

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 01168

 ( 220 )  2015.04.28.

 ( 732 )  Veska - 2 company s.r.o. Magyarországi Fióktelep, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. M. Molnár Viktória, Dr. M. Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás) háromcsillagos superior szolgáltatásoknak megfelelően.

 ( 111 )  217.649

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 01552

 ( 220 )  2015.06.10.
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 ( 732 )  Happy Tennis Szolgáltató Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  dr. Dencső Dávid ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Sportcikkek és felszerelések.

 35    Reklámozás, marketing és promóciós szolgáltatások; teniszversenyek igazgatása és promóciója;

 kereskedelmi ügyletek.

 41    Szórakoztatás teniszbajnokságok formájában; sportesemények és sportversenyek megrendezése;

sportesemények és sportversenyek megszervezése; sport klub szolgáltatások; teniszmeccsek szervezése;

teniszoktatás; teniszpálya biztosítása; teniszpályák kölcsönzése; teniszpályák üzemeltetése; testnevelés; nevelés;

sport- és kulturális tevékenységek; sport edzőtábori szolgáltatások; teniszpálya szolgáltatások; oktatás, vagyis

 tenisz-oktatást kínáló képzés és fizikaikondíció-javító programok nyújtása; szórakoztatás; szakmai képzés.

 ( 111 )  217.650

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 01154

 ( 220 )  2015.04.27.

 ( 732 )  Móróné Bozsó Anna, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, a kistermelői, házi,

 kézműves kiskereskedelmi tevékenységgel; online kereskedelemmel; antikváriummal kapcsolatban.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 kávéházak; panziók; vendéglátóipar.

 ( 111 )  217.651

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 01297

 ( 220 )  2015.06.22.

 ( 732 )  Tarcal Község Önkormányzata, Tarcal (HU)

 ( 541 )  Országos Borkirálynő Választás

 ( 511 )  41    Szórakoztatás és kulturális tevékenység, szórakoztatási és kulturális tevékenység biztosítása rendezvény

 keretében.

 ( 111 )  217.652

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 01544

 ( 220 )  2015.06.09.
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 ( 732 )  Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; élő előadások bemutatása; hangversenyek

 szervezése és lebonyolítása; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); szórakoztatás.

  43    Rendezvényhez termek kölcsönzése.

 ( 111 )  217.653

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 01545

 ( 220 )  2015.06.09.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Színházi produkciók; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; hangversenyek szervezése

 és lebonyolítása; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai).

 ( 111 )  217.654

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 01546

 ( 220 )  2015.06.09.

 ( 732 )  Fölföldi Petra, Badacsonytördemic (HU)

 ( 740 )  dr. Bősze Anikó, Budapest

 ( 541 )  HABLEGÉNY

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

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

alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; árpakivonatok sör előállításához; ásványvizek;

ásványvizek [italok]; eszenciák italok előállításához; földimogyoró tej [alkoholszegény ital]; gyömbérsör;

gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; készítmények italok előállításához;

készítmények likőrök előállításához; kvasz [alkoholmentes ital]; limonádék; lítiumos vizek; malátacefre;

malátasör; mandulatej; mandulatej [ital]; méz alapú alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek [italok];

pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörbetek [italok]; sörcefre; sörök; szasszaparilla

[alkoholszegény ital]; szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök

limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek ásványvizek előállításához; termékek szénsavas vizek

 előállításához; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

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

áru); alkoholos eszenciák; alkoholos italok, a sörök kivételével; alkoholos kivonatok; almaborok; aperitifek; arak

[rizspálinka]; ánizslikőr, anis; ánizslikőr, anisette; borok; curacao; cseresznyepálinka; emésztést elősegítő italok

[tömény italok és likőrök]; égetett szeszesitalok; gin; gyomorkeserű [bitter] italok; gyümölcskivonatok,

alkoholos; gyümölcstartalmú alkoholos italok; koktélok; körtebor; likőrök; lőre, csiger; mentalikőr; mézsör;

 pálinkák, brandyk; rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
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valamennyi szolgáltatás); állatpanziók; átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek;

gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; motelek; nyugdíjas otthonok; óvodák; önkiszolgáló éttermek; 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]; vendéglátóipar.

 ( 111 )  217.655

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 01548

 ( 220 )  2015.06.09.

 ( 732 )  Fölföldi Petra, Badacsonytördemic (HU)

 ( 740 )  dr. Bősze Anikó, Budapest

 ( 541 )  BOZZANTE

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

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

alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; árpakivonatok sör előállításához; ásványvizek;

ásványvizek [italok]; eszenciák italok előállításához; földimogyoró tej [alkoholszegény ital]; gyömbérsör;

gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; készítmények italok előállításához;

készítmények likőrök előállításához; kvasz [alkoholmentes ital]; limonádék; lítiumos vizek; malátacefre;

malátasör; mandulatej; mandulatej [ital]; méz alapú alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek [italok];

pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörbetek [italok]; sörcefre; sörök; szasszaparilla

[alkoholszegény ital]; szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök

limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek ásványvizek előállításához; termékek szénsavas vizek

 előállításához; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

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

áru); alkoholos eszenciák; alkoholos italok, a sörök kivételével; alkoholos kivonatok; almaborok; aperitifek; arak

[rizspálinka]; ánizslikőr, anis; ánizslikőr, anisette; borok; curacao; cseresznyepálinka; emésztést elősegítő italok

[tömény italok és likőrök]; égetett szeszesitalok; gin; gyomorkeserű [bitter] italok; gyümölcskivonatok,

alkoholos; gyümölcstartalmú alkoholos italok; koktélok; körtebor; likőrök; lőre, csiger; mentalikőr; mézsör;

 pálinkák, brandyk; rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.

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

valamennyi szolgáltatás); állatpanziók; átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek;

gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; motelek; nyugdíjas otthonok; óvodák; önkiszolgáló éttermek; 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]; vendéglátóipar.

 ( 111 )  217.656

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 01555

 ( 220 )  2015.06.10.

 ( 732 )  Rácz Éva, Kálmánháza (HU)

 ( 541 )  Aranyalma

 ( 511 )  3    Kozmetikum.

 ( 111 )  217.657
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 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 01556

 ( 220 )  2015.06.10.

 ( 732 )  Rácz Éva, Kálmánháza (HU)

 ( 541 )  ARANYMENTA

 ( 511 )  3    Kozmetikum.

 ( 111 )  217.658

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 01561

 ( 220 )  2015.06.10.

 ( 732 )  Pillár Anita, Szentes (HU)

 Pillár József, Szentes (HU)

 ifj. Pillár József, Szentes (HU)

 Pillár Józsefné, Szentes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Mezőgazdasági, kertészeti, élő növények, virágok, díszsaláták, díszkáposzták, friss fűszernövények,

 díszpaprikák, díszparadicsom, ehető virágok.

 ( 111 )  217.659

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 01562

 ( 220 )  2015.06.10.

 ( 732 )  Pillár Anita, Szentes (HU)

 Pillár József, Szentes (HU)

 ifj. Pillár József, Szentes (HU)

 Pillár Józsefné, Szentes (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  31    Mezőgazdasági, kertészeti, élő növények, virágok, díszsaláták, díszkáposzták, friss fűszernövények,

 díszpaprikák, díszparadicsom, ehető virágok.

 ( 111 )  217.660

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 01682

 ( 220 )  2015.06.22.

 ( 732 )  Nagy Ildikó Emese, Veresegyház (HU)

 ( 541 )  Sunglae

 ( 511 ) 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).

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 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).

 ( 111 )  217.661

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 01683

 ( 220 )  2015.06.22.

 ( 732 )  Magyar Pékszövetség 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szikora János,Dr. Szikora János Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Magyarországról származó kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

  35    Reklámozás.

 ( 111 )  217.662

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 01688

 ( 220 )  2015.06.23.

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

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.663

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 01690

 ( 220 )  2015.06.23.

 ( 732 )  Szegedi Paprika Fűszer- és Konzervgyártó ZRt., Szeged (HU)

  

( 554 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó húskonzervek, máj, májpástétomok.
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 ( 111 )  217.664

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 02070

 ( 220 )  2015.07.30.

 ( 732 )  Varga Krisztián, Csévharaszt (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Cirkuszi előadások amerikai cirkuszművészek fellépésével; cirkuszi szórakoztatási szolgáltatások amerikai

 cirkuszművészek fellépésével.

 ( 111 )  217.665

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 02071

 ( 220 )  2015.07.30.

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

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Mosószerek; készítmények és szerek mosáshoz és mosodai használatra; szövetkondicionáló készítmények,

szövetlágyító szerek; fehérítők mosodai, mosási célokra; folteltávolító, folttisztító készítmények; textíliák

színének élénkítésére szolgáló szappanok; készítmények ruházat és textilanyagok kézi mosásához; keményítő

 mosodai, mosási célokra.

 ( 111 )  217.666

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 02072

 ( 220 )  2015.07.30.

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

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SURF

 ( 511 ) 3    Mosószerek; készítmények és szerek mosáshoz és mosodai használatra; szövetkondicionáló készítmények,

szövetlágyító szerek; fehérítők mosodai, mosási célokra; folteltávolító, folttisztító készítmények; textíliák

színének élénkítésére szolgáló szappanok; készítmények ruházat és textilanyagok kézi mosásához; keményítő

 mosodai, mosási célokra.

 ( 111 )  217.667

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 14 03240

 ( 220 )  2014.10.27.

 ( 732 )  CSIM PTE Ltd., Singapore (SG)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PANNON

 ( 511 )   29    Magyarországról származó sonka.

 ( 111 )  217.668
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 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 01250

 ( 220 )  2015.05.06.

 ( 732 )  AGNESKOVACS leather design Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. M. Szabó Nóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 ( 111 )  217.669

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 01125

 ( 220 )  2015.04.23.

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

 ( 740 )  Dr. Hegyesi Miklós, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 111 )  217.670

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 01123

 ( 220 )  2015.04.23.

 ( 732 )  MINDENSÉG Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 541 )  Vedd kezedbe sorsod TENmagad!

 ( 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).

 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).
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 ( 111 )  217.671

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 01122

 ( 220 )  2015.04.23.

 ( 732 )  MINDENSÉG Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 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 )  217.672

 ( 151 )  2016.01.28.

 ( 210 )  M 15 01054

 ( 220 )  2014.10.08.

 ( 732 )  Sajósi Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Baltay Levente, Harsányi és Baltay Ügyvédi Iroda, Gyál

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 ( 111 )  217.673

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 01532

 ( 220 )  2015.06.08.

 ( 732 )  Brown-Forman Polska Sp. z.o.o., Warsawa (PL)

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

 ( 511 )   33    Alkoholos italok, nevezetesen vodka és vodka termékek.

 ( 111 )  217.674

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 01533

 ( 220 )  2015.06.08.

 ( 732 )  Brown-Forman Polska Sp. z.o.o., Warsawa (PL)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholos italok, nevezetesen vodka és vodka termékek.

 ( 111 )  217.675

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 01790

 ( 220 )  2015.07.03.

 ( 732 )  CEVA-PHYLAXIA Oltóanyagtermelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MAREK-DÍJ

 ( 511 )  41    Konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, szakmai továbbképzés az állatgyógyászat

 területén, ezen belül szakmai díjak odaítélése és kiadása.

 ( 111 )  217.676

 ( 151 )  2016.01.29.
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 ( 210 )  M 15 01791

 ( 220 )  2015.07.03.

 ( 732 )  CEVA-PHYLAXIA Oltóanyagtermelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MAREK-NAPOK

 ( 511 )  41    Konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, szakmai továbbképzés az állatgyógyászat

 területén.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások.

 ( 111 )  217.677

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 01924

 ( 220 )  2015.07.16.

 ( 732 )  VELOSAT Kft., Székesfehérvár (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

 szolgáló készülékek és berendezések elektromos kerékpárokhoz.

 12    Elektromos járművek, elektromos kerékpárokhoz, kerékpárok és ezekhez tartozó alkatrészek, melyek ebbe

 az osztályba tartoznak.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.678

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 01470

 ( 220 )  2015.06.01.

 ( 732 )  Medgyesi Bálint, Palotás (HU)

 ifj. Medgyesi József, Palotás (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó szabadalmi ügyvivő, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek; illóolajok; szappanok; kozmetikai krémek.

5    Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; gyógyhatású növény alapú készítmények; növényi kivonatot

tartalmazó gyógyhatású készítmények; gyógyteák; gyógynövények; étrend kiegészítők emberek számára: diétás

 készítmények.

  30    Teák, ételízesítők, fűszerek.

 ( 111 )  217.679

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 01471

 ( 220 )  2015.06.01.

 ( 732 )  Németh Attila, Ják (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Öntőformák alumínium öntéshez, alumíniumból készült tömegcikkek.

  28    Horgászfelszerelések.

  42    Ipari formatervezés, műszaki tervezői szolgáltatások.
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 ( 111 )  217.680

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 01587

 ( 220 )  2015.06.11.

 ( 732 )  Veolia Szolgáltató Központ Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Erőforrások a világnak

 ( 511 )   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).

 ( 111 )  217.681

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 01590

 ( 220 )  2015.06.11.

 ( 732 )  ELSNER Ipari és Szolgáltató Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó-Nagy Péter, Szabó-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 valamennyi áru).

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.682

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 01591

 ( 220 )  2015.06.11.

 ( 732 )  ELSNER Ipari és Szolgáltató Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó-Nagy Péter, Szabó-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 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).

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.683

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 01593

 ( 220 )  2015.06.11.

 ( 732 )  ELSNER Ipari és Szolgáltató Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó-Nagy Péter, Szabó-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.684

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 01594

 ( 220 )  2015.06.11.

 ( 732 )  ELSNER Ipari és Szolgáltató Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó-Nagy Péter, Szabó-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 valamennyi áru).

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.685

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 01598

 ( 220 )  2015.06.12.

 ( 732 )  Nutriversum Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálék-kiegészítők gyógyászati célra sportolók és testépítők számára, táplálék-kiegészítők nem gyógyászati

 célra sportolók és testépítők számára.
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 ( 111 )  217.686

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 01600

 ( 220 )  2015.06.12.

 ( 732 )  Art & Smart Egg Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Smart Egg

 ( 511 ) 9    Video játékprogramok, letölthető szoftver termékek, számítógépes szoftveralkalmazások, számítógépes játék

 applikációk [szoftver].

 16    Papíráruk, iskolaszerek [papíráruk], írókészletek, írószerek, írófelszerelések, tolltartók; papír- vagy

 műanyag tasakok; uzsonnatartó dobozok papírból; uzsonna csomagolására szolgáló papír vagy műanyag tasakok.

  25    Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedők.

 28    Játékszerek, építőjátékok, hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, játékkártyák, játékmodellek,

 plüssfigurák [játékok], táblajátékok, társasjátékok, trükkös játékok, videó játékgépek.

 ( 111 )  217.687

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 01603

 ( 220 )  2015.06.12.

 ( 732 )  Diamond Deal Kft., Ócsa (HU)

 ( 740 )  Darmos Sándor, Ócsa

 ( 541 )  Diamond Deal

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 ( 111 )  217.688

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 01718

 ( 220 )  2015.06.25.

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

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

  

( 546 )

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

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

 37    Gépkocsik karbantartása és javítása, járművek olajozása, gépkocsik tisztítása és polírozása, gépkocsik

 mosása, gépkocsik rozsdamentesítése, festése, gumiabroncsok szerelése, javítása, járműjavító műhelyek.

  40    Anyagmegmunkálás: kőolaj feldolgozás.

 ( 111 )  217.689

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 01719

 ( 220 )  2015.06.25.

 ( 732 )  Mihálka István, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Pongrácz Tibor, Pongrácz & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BLUBBER music

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célokból; éjszakai klubok; elektronikus desktop kiadói tevékenység; előadóművészek szolgáltatásai; élő
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előadások bemutatása; fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fogadások tervezése

[szórakoztatás]; fotóriportok készítése; hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek szervezése és lebonyolítása;

iskolai szolgáltatások [képzés]; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési

célú kiállítások szervezése; lemezlovasok szolgáltatásai; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós

szórakoztatás; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szórakoztatás;

szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); televíziós szórakoztatás; versenyek

szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofelvevő készülékek kölcsönzése; videofilmezés; videokamerák

kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak

vagy filmstúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zene összeállítása; zenés kabarék, varieték;

 zenei produceri tevékenység.

 ( 111 )  217.690

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 01727

 ( 220 )  2015.06.24.

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

 ( 740 )  Dr. Gergely Tamás, Gergely és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  217.691

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 01728

 ( 220 )  2015.06.26.

 ( 732 )  Szép Jelen Alapítvány, Gánt - Bányatelep (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 )  legyalogló mátrix

 ( 511 )  35    Információk adabázisokba rendezése fogyasztók számára, információ és tanácsadás fogyasztóknak,

 fogyasztói tanácsadás és információ weboldalon keresztül.

  41    Oktatás, tanfolyam-szervezés, egészségvédő klub-szolgáltatás.

  43    Vendéglátás, élelmezés, étkeztetés, élelmezési információk nyújtása.

  44    Egészségügyi tanácsadás, életmód tanácsadás, táplálkozási tanácsadás, dietetikai tanácsadás.

 ( 111 )  217.692

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 01735

 ( 220 )  2015.06.26.

 ( 732 )  Accor-Pannonia Hotels Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Kérdő Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Bár (szolgáltatások), helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék,

kávéházak, motelek, rendezvényhez termek kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (időleges), szállásügynökségek

(szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése,

 vendéglátóipar, átmeneti szállások bérlete, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek.

 ( 111 )  217.693

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 01990

 ( 220 )  2015.07.23.

 ( 732 )  Nagy Judit, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Krémek; kozmetikai krémek; smink termékek; dekor kozmetikai termékek.

 35    Kozmetikai termékek, smink termékek, dekor kozmetikai termékek kereskedelme interneten; franchise

 rendszer kiépítése, működtetése.

 44    Kozmetikai arckezelés; arc és testmasszázs; kozmetikai testkezelések; kozmetikai tanácsadás;

 szépségszalonok; smink készítés; manikűr; pedikűr; fodrászat.

 ( 111 )  217.694

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 01652

 ( 220 )  2015.06.19.

 ( 732 )  ELV PRODUCT a.s., Senec (SK)

 ( 740 )  dr. Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 541 )  UDO

 ( 511 ) 6    Póznák, árbócok, oszlopok fémből vagy acélból; fémpóznák elektromos távvezetékekhez; támoszlopok,

 cölöpök fémből.

  19    Árbócok, nem fémből.

  37    Póznák, árbócok, oszlopok telepítése és javítása.

 ( 111 )  217.695

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 01651

 ( 220 )  2015.06.19.

 ( 732 )  ELV PRODUKT a.s., Senec (SK)

 ( 740 )  dr. Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 541 )  ST

 ( 511 ) 6    Póznák, árbócok, oszlopok fémből vagy acélból; fémpóznák elektromos távvezetékekhez; támoszlopok,

 cölöpök fémből.

  19    Árbócok, nem fémből.

  37    Póznák, árbócok, oszlopok telepítése és javítása.

 ( 111 )  217.696

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 01650

 ( 220 )  2015.06.19.
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 ( 732 )  ELV PRODUKT a.s., Senec (SK)

 ( 740 )  dr. Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 541 )  STK

 ( 511 ) 6    Póznák, árbócok, oszlopok fémből vagy acélból; fémpóznák elektromos távvezetékekhez; támoszlopok,

 cölöpök fémből.

  19    Árbócok, nem fémből.

  37    Póznák, árbócok, oszlopok telepítése és javítása.

 ( 111 )  217.697

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 01394

 ( 220 )  2015.05.22.

 ( 732 )  Polyter-Mix Kft., Kőrösladány (HU)

 ( 740 )  Brulichné Csaba Viktória, Dunakeszi

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Csomagolásra szolgáló műanyagok.

 ( 111 )  217.698

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 01391

 ( 220 )  2015.05.22.

 ( 732 )  KoNoGenex Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai termékek; arcápoló termékek; testápoló termékek; hajápoló termékek.

 ( 111 )  217.699

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 00354

 ( 220 )  2015.02.10.

 ( 732 )  EMT Első Magyar Tanúsító Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Huszár Zita, Huszár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Üzleti hatékonyság, szakértői szolgáltatások; üzleti elemzés.
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  41    Oktatás.

 42    Műszaki szakértői tevékenység; tanúsítás [minőségellenőrzés]; műszaki vizsgálat, tesztelési szolgáltatások;

 műszaki vizsgálati szolgáltatások.

 ( 111 )  217.700

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 00355

 ( 220 )  2015.02.10.

 ( 732 )  VIWA Product Europa Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Róbert Gábor, Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ViWa Vitaminvíz - Igyál egészségeset!

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények.

 32    Alkoholmentes italok; ásványvizek; ásványvizek (italok); izotóniás italok; lítiumos vizek; termékek

 ásványvizek előállításához; termékek szénsavas vizek előállításához; vizek (italok).

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

 ( 111 )  217.701

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 00739

 ( 220 )  2015.03.13.

 ( 732 )  Normbenz Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Motorbenzin.

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói

tanácsadás); kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; rádiós reklámozás; reklámanyagok

terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; reklámozás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

 ( 111 )  217.702

 ( 151 )  2016.01.29.

 ( 210 )  M 15 00862

 ( 220 )  2015.03.25.

 ( 732 )  BSP Ingatlanberuházó Kft., Esztergom (HU)

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

  
( 546 )

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

 áru).

A rovat 87 darab közlést tartalmaz. 
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