
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 14 02583

 ( 220 ) 2014.08.23.

 ( 731 )  Erdész Zsolt 100%, Esztergom (HU)

 ( 740 )  Dr. Ilosvai Gábor, Esztergom

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Fogászat, fogszabályozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 02980

 ( 220 ) 2014.09.30.

 ( 731 )  Albadent Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Ormós Zoltán, Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Fixfogsor

 ( 511 ) 5    Fogászati amalgámok, aranyat tartalmazó fogászati amalgámok, fogászati csiszolószerek, fogászati lakkok,

fogászati lenyomatanyagok, fogászati masztixok, fogcementek, fogsorragasztók, fogtömő anyagok, fogzást

elősegítő készítmények, gyógyszerek fogászati használatra, mintázó viasz fogászati használatra, nemesfém

 ötvözetek fogászati célokra, porcelán fogászati protézisekhez.

 10    Csapok műfogakhoz, műfogak, műfogsorok, fogászati készülékek, elektromos, fogászati készülékek és

eszközök, fogászati tükrök, fogfúrók, fogorvosi székek, fogszabályozó készülékek, fogzást elősegítő vagy

 könnyítő gyűrűk, székek orvosi vagy fogászati használatra.

  44    Fogászat.

 ( 210 ) M 14 03180

 ( 220 ) 2014.10.17.

 ( 731 )  Béke Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Éva, 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni
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igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03678

 ( 220 ) 2014.12.03.

 ( 731 )  Kakukkia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Czeglédy Csaba, Dr. Czeglédy Ügyvédi Iroda, Szombathely

 ( 541 ) fürdőbrulee

 ( 511 )  3    Kozmetikai bőrápolószerek, kozmetikai készítmények fürdőkhöz, kozmetikai szerek, szappanok.

 ( 210 ) M 15 00163

 ( 220 ) 2015.01.21.

 ( 731 )  Iparterv Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) IPARTERV

 ( 511 )  42    Épületek, létesítmények tervezése; gépészeti tervezés; speciális gépészeti tervezés; építési tervkészítés;

hűtőtorony tervezés; építészeti tanácsadás; statikai tanácsadás; statikai tervezés; műszaki szakértői tevékenység;

információnyújtás a területrendezés területén; kutatási, mérnöki, tervezési és fejlesztési szolgáltatások építőipari,

 tudományos és környezetvédelmi kutatáshoz és fejlesztéshez kapcsolódóan.

 ( 210 ) M 15 00343

 ( 220 ) 2015.02.09.

 ( 731 )  ASIAFOOD Korlátolt Felelősségű Társaság, Verpelét (HU)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Fagyasztott ételek; húsok; halak; baromfi és vadhús; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök

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

élelmiszerzsír; vaj; húsok; sózott hús; rákfélék, keménytestű, nem élő; hal- vagy húskonzervek; sajtok; főként

tejet tartalmazó tejes italok; marhahús, disznóhús, csirkehús, kagylófalatok; burritók; funkó; hal vagy szusi alapú

előkészített vagy főtt fogások; halfilé; sashimi; aprósütemények; cukrászsütemények; tengeri étel, gyümölcs,

zöldség vagy hal alapú fogások; húskivonatok; vaj; zöldség alapú saláták; tofu; nem élő kagylók; nem élő

garnélarákok; szója; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójatej [tejpótló]; hal vagy szusi alapú

 fogások. Mindezen termékek frissen, fagyasztva, konzerválva, szárítva, dehidratálva árusítva.

 30    Kávé; tea; kakaó és pótkávék; rizs; ragadós rizs; rizs lótuszlevélben; hántolt rizs; rizs alapú rágcsálnivalók;

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

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

kókuszos desszertek; briós; garnélarák gombócok; pekingi ravioli; gabonafélékből előállított készítmények;

tészták; metélttészták; cérnametélt; metélttészta-alapú készételek; tészta-alapú készételek; kínai töltött gombócok

[gyoza, főtt]; kínai gőzölt gombócok [shumai, főtt]; szusi, maki, szamószák, garnélarák táskák, szójaszósz;

szendvicsek; pizzák; palacsinták; süteménytészta; kétszersültek; kandiscukor; csokoládé; kávé, kakaó, csokoládé

vagy tea alapú italok; salátaöntetek. Mindezen termékek frissen, fagyasztva, konzerválva, szárítva, dehidratálva

 árusítva.

 43    Szolgáltatások étel és ital biztosítása érdekében ázsiai stílusban; étel és ital ellátás ázsiai stílusban;

kávéházak ázsiai stílusban; bár szolgáltatások ázsiai stílusban; snack bárok ázsiai stílusban; önkiszolgáló éttermek

 ázsiai stílusban.
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 ( 210 ) M 15 00353

 ( 220 ) 2015.02.10.

 ( 731 )  Stégermájer Károly, Izsák (HU)

 ( 541 ) TÖRPI SZÖRPI

 ( 511 )   32    Egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 15 00367

 ( 220 ) 2015.02.11.

 ( 731 )  Pető Zoltán Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 ) Szorzó fűző

 ( 511 )   16    Oktatási eszközök a készülékek kivételével.

  41    Nevelés, oktatás.

 ( 210 ) M 15 00485

 ( 220 ) 2015.02.20.

 ( 731 )  DEADCODE Kft. 50%, Sopron (HU)

 VOLT Produkció Kft. 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. ifj. Gacsályi Csaba, Margitics és Gacsályi 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00512

 ( 220 ) 2015.02.24.

 ( 731 )  Natural Cosmetix Kft., Kálmánháza (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok.

  25    Ruházat.

  28    Testnevelési és sportcikkek.

 ( 210 ) M 15 00572

 ( 220 ) 2015.02.27.

 ( 731 )  Mediterrán Investment Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Imre Márton, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból

[párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; hirdetőtáblák
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papírból vagy kartonból; iratgyűjtők, dossziék; jegyek; kártyák; levélpapír; matricák, naptárak; noteszok;

nyomtatványok; öntapadó címkék [papíráruk]; öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási használatra;

palackalátélek papírból; palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból; palackokhoz csomagolóanyagok

kartonból vagy papírból; poszterek; prospektusok; söröskorsó alátétek; szalvéták, papírból; szórólapok;

 tálalátétek, tányéralátétek papírból; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.

  30    Pizzák és egyéb tésztafélék.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 15 00781

 ( 220 ) 2015.03.18.

 ( 731 )  Földes László HOBO, Piliscsaba (HU)

 ( 740 )  Eigner Márta Borbála, Piliscsaba

 ( 541 ) HOBO

 ( 511 ) 9    CD-ROM (kompakt) lemezek, hanglemezek, hangfelvétel hordozók, hangrögzítő szalagok, kompakt lemezek

 (audio-video), letölthető csengőhangok mobilokra, letölthető képfájlok, letölthető zenei fájlok, videoszalagok.

  14    Ékszerek, időmérők.

 16    Albumok; brossúrák; vékony fűzött könyvek; daloskönyvek; fedelek, kötések, borítók (papíráruk);

folyóiratok; füzetek; grafikai reprodukciók; hírlevelek; iratgyűjtők; dossziék; írószerek; katalógusok; kártyák;

képek; képregények; kézikönyvek; könyvecskék; könyvek; könyvjelzők; levelezőlapok; levélpapír; magazinok

(időszaki lapok); matricák; metszetek; naptárak; noteszok; nyomtatott publikációk; papíráruk; plakátok;

falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek; poszterek; prospektusok; újságok; üdvözlőlapok;

nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; anyagok művészek részére;

 tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), nyomdabetűk, klisék.

  25    Ruházat, ruhaneműk, pólók.

 35    Online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások

előadói és vásárlói részére, áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célból, áruminták

 terjesztése.

  38    Weboldal, telekommunikáció, digitális fájlok továbbítása.

 41    Élő előadások bemutatása, előadóművészek szolgáltatásai; koncertek, hangversenyek szervezése,

lebonyolítása, rádió- és televízió programok készítése, könyvkiadás, zenekarok szolgáltatásai, szórakoztatás, zene

összeállítása, zeneprodukció, online, nem letölthető videók biztosítása, online elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, könyvkiadás, fényképészet, elektronikus

könyvek és folyóiratok online kiadása; előadások díszleteinek kölcsönzése, előadóművészek szolgáltatásai;

digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető), szövegek kiadása (nem reklámcélú), szövegek leírása,

nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, elektronikus, desktop kiadói tevékenység; nevelés, szakmai képzés,

 szórakoztatás, kulturális tevékenység.

 ( 210 ) M 15 00799

 ( 220 ) 2015.03.18.

 ( 731 )  Sirenex Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 100%, Pilisszántó (HU)

 ( 541 ) DoctorCare

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

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

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).
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 ( 210 ) M 15 00802

 ( 220 ) 2015.03.19.

 ( 731 )  Net Média Kiadó és Internet-tartalomszolgáltató Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zalán Gábor, dr. Zalán Gábor 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).

 ( 210 ) M 15 00863

 ( 220 ) 2015.03.25.

 ( 731 )  Istiván Rita, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosószerek.

  29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek, lekvárok, dzsemek, kompótok.

  30    Péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok, méz, fűszeres mártások.

 ( 210 ) M 15 00867

 ( 220 ) 2015.03.26.

 ( 731 )  Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Patay Géza, 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).

 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).
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  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).

 ( 210 ) M 15 00872

 ( 220 ) 2015.03.26.

 ( 731 )  Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás 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).

 ( 210 ) M 15 00874

 ( 220 ) 2015.03.26.

 ( 731 ) Gr. Sarantis Anonymi Viomichaniki & Emporiki Etairia Kallyntikon Endymaton Oikiakon & Pharmakeftikon

 Eidon, Athén, Marousi (GR)

 ( 740 )  dr. Bán Gergely, Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 00875

 ( 220 ) 2015.03.26.

 ( 731 ) Gr. Sarantis Anonymi Viomichaniki & Emporiki Etairia Kallyntikon Endymaton Oikiakon & Pharmakeftikon

 Eidon, Athén, Marousi (GR)

 ( 740 )  dr. Bán Gergely, Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 210 ) M 15 00876

 ( 220 ) 2015.03.26.

 ( 731 )  BIOHEAL Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Illatszerek, illóolajak, hajmosó és hajápoló szerek nem gyógyászati használatra, hajbalzsamok, samponok,

hajspray, hajszeszek; olajok egészségügyi célra, olajok kozmetikai használatra, eszenciaolajok, italaromák

[eszenciaolajok], gyógyszappanok, izzadásgátló piperecikkek, kozmetikai cikkek, kozmetikai szerek, kozmetikai

bőrápoló szerek, kenőcsök kozmetikai használatra, kozmetikai krémek, kozmetikai pakolások, kozmetikai

festékek, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmények fürdőkhöz, áloé vera készítmények kozmetikai

célokra, balzsamok nem gyógyászati használatra, napvédő készítmények [kozmetikumok], masszázs gélek nem

gyógyászati célokra, nem gyógyhatású fürdőkészítmények, fürdősók nem gyógyászati használatra,

összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra, ragasztószerek álhajakhoz, ragasztószerek kozmetikai

használatra, sminkek, arcfestékek, szájvizek, nem gyógyászati célra, színezékek pipere használatra, körömápolási

 cikkek, szőrtelenítő szerek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

bőrápoló készítmények gyógyászati használatra, diétás élelmiszerek és anyagok; fertőtlenítőszerek,

antibiotikumok, antioxidáns készítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítők, bakteriológiai készítmények humán-

és állatgyógyászati használatra, balzsamkészítmények gyógyászati használatra, diagnosztikai készítmények,

biológiai diagnosztikai reagensek gyógyászati célra, biológiai készítmények gyógyászati célra, biológiai

szövetkultúrák gyógyászati célokra, diétás anyagok gyógyászati használatra, diétás élelmiszerek gyógyászati

használatra, étrendkiegészítők, diétás italok gyógyászati használatra, drogok gyógyászati használatra, égési

sérülések kezelésére szolgáló készítmények, elixírek [gyógyszerészeti készítmények], emésztést elősegítő szerek

gyógyászati használatra, enzimkészítmények gyógyászati használatra, erősítőszerek gyógyászati használatra,

érzéstelenítőszerek, anesztetikumok, fájdalomcsillapítók, fürdőkészítmények gyógyászati használatra, fürdősók,

gyógyászati fogyasztószerek, gyógycukorkák, gyógyhatású hajnövesztő szerek, gyógyitalok, gyógynövények,

gyógyteák, hajkenőcsök gyógyászati használatra, hajápolószerek gyógyászati használatra, hajnövesztő szerek

gyógyászati haszná latra, idegerősítő szerek, lázcsillapító szerek, légtisztító készítmények, napszúrás elleni

készítmények gyógyszerészeti használatra, narkotikumok, nyugtatók, olajok gyógyászati használatra, őssejtek

 gyógyászati használatra, vakcinák [oltóanyagok], vitaminkészítmények.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; természetgyógyászati

 szolgáltatások, információ és tanácsadás.

 ( 210 ) M 15 00910

 ( 220 ) 2015.03.30.

 ( 731 )  Nagy Mária, Budapest (HU)

 ( 740 )  Nagy Terézia, Budapest

 ( 541 ) Csengő-Bongó

 ( 511 )  16    Brossúrák, dalos könyvek, dossziék, fényképek, folyóiratok, füzetek, grafikai ábrázolás, himzőminták,

hírlevelek, írókészletek, iskolaszerek, írómappák, jegyek, kártyák, katalógus, képek, kifestők, könyvecskék,

matricák, naptár, órarendek, nyomtatványok, papíráruk, plakátok, poszterek, prospektus, szórólapok, újság,

 üdvözlőlap, zászló papírból, zenélő üdvözlőlap.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, bálok szervezése, digitális fényképfelvételek, előadóművészek

szolgáltatása, élő előadások bemutatása, hangszerek bemutatása, klubszolgáltatás, könyvkiadás, kulturális vagy

nevelési célú kiál1ítások szervezése, oktatás, óvodák, rádió- és televíziós programok készítése, rádiós
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szórakoztatás, riporteri szolgáltatás, showműsorok szervezése, színházi produkciók, szórakoztatás, televíziós

szórakoztatás, üdülőtáborok szolgáltatásai, versenyek szervezése, oktatás és szórakoztatás, videoszalagra

filmezés, zene-összeállítás, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, oktatási képzés - személyiségfejlesztési,

zenei képzés területén, konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása, hang- és videofelvételek

 előállítása, képzőművészeti, zenei, irodalmi alkotás nyilvános bemutatása kulturális vagy oktatócélból.

 ( 210 ) M 15 00916

 ( 220 ) 2015.03.30.

 ( 731 )  VÁRDA-DRINK Szeszipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisvárda (HU)

 ( 300 )  POZ055-2015 2015.01.16. SK

 ( 740 )  dr. Tóth Dániel Mátyás, Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MURANY

 ( 511 )   33    Brandyk, szeszes italok.

 ( 210 ) M 15 00924

 ( 220 ) 2015.03.31.

 ( 731 )  Protolab Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Denes Edina, Denes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) THERMO BODY

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

 ( 210 ) M 15 00957

 ( 220 ) 2015.04.02.

 ( 731 )  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

 számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.

  16    Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

 35    Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;

 reklámozás.

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

 39    Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása; postaküldemények továbbítása;

 raktározás, tárolás.

  41    On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízióprogramok készítése.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus

adattárolás; szoftverek, mint szolgáltatások; számítógép-szoftver fenntartása; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;

 számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.

 ( 210 ) M 15 00961
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 ( 220 ) 2015.04.02.

 ( 731 )  FKN GASTRO HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; közvélemény kutatás;

kutatás ügyletekkel kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok

kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok

 terjesztése; reklámszövegek publikálása; szállodai üzletvezetés; üzleti menedzselés előadóművészek részére.

 41    Diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása; hangversenyek szervezése és

lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportversenyek rendezése;

szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;

 szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés; zenei produkciók.

 43    Bár szolgáltatások; bisztrók; étkezdék; kantinok; büfék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése;

 vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 15 00963

 ( 220 ) 2015.04.02.

 ( 731 )  FKN GASTRO HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; közvélemény kutatás;

kutatás ügyletekkel kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok

kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok

 terjesztése; reklámszövegek publikálása; szállodai üzletvezetés; üzleti menedzselés előadóművészek részére.

 41    Diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása; hangversenyek szervezés és

lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportversenyek rendezése;

szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;

 szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés; zenei produkciók.

 43    Bár szolgáltatások; bisztrók; étkezdék; kantinok; büfék; étkezdék; kávéházak; rendezvényhez termek

 kölcsönzése; vendéglátóipar.
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 ( 210 ) M 15 01001

 ( 220 ) 2015.04.07.

 ( 731 )  Schóbert Réka, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Brigitta, Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01017

 ( 220 ) 2015.04.09.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, 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).

 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).

 ( 210 ) M 15 01030

 ( 220 ) 2015.04.09.

 ( 731 )  dr. Éless Tamás 50%, Budapest (HU)

 Éless Tímea 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   32    Mustok, szörpök.

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01031

 ( 220 ) 2015.04.09.

 ( 731 )  dr. Éless Tamás 50%, Budapest (HU)

 Éless Tímea 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Mustok, szörpök.

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01035

 ( 220 ) 2015.04.09.

 ( 731 )  Körmendi István, Göd (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) HIGÉN+99

 ( 511 ) 1    Víztisztító vegyszerek; tisztító vegyszerek; mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; növényvédő

 szerek.

5    Fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

szerek (herbicidek); gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi készítmények; állatgyógyászati készítmények;

biocidok; légtisztító készítmények; szarvasmarha lemosására szolgáló szerek; állatgyógyászati készítmények és
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 anyagok; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények és cikkek.

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

 nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 15 01041

 ( 220 ) 2015.04.13.

 ( 731 )  Teleki András, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok; motorolajok; hajtóműolajok; gázolaj, dízelolaj; benzinek; üzemanyag (folyékony); kenőolaj;

 tüzelőolaj.

  12    Járművek, szárazföldi közlekedési eszközök, autók és ezek alkatrészei, kiegészítői.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01053

 ( 220 ) 2014.10.08.

 ( 731 )  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).

 ( 210 ) M 15 01058

 ( 220 ) 2015.04.14.

 ( 731 )  Magiszter Menedzser Oktatási, Kutatási és Közvetítő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Miga Film Kreatív Reklámügynökség Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Maláta; friss gyümölcsök és zöldségek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01064

 ( 220 ) 2015.04.14.

 ( 731 )  Enterprise Communications Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Magyarfalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01087

 ( 220 ) 2015.04.17.

 ( 731 )  Horváth Márta, Simontornya (HU)

  

( 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).

 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (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).

 ( 210 ) M 15 01091

 ( 220 ) 2015.04.17.

 ( 731 )  Három Dob 15 Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) New York DELI MARKET Budapest

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

 valamennyi szolgáltatás); delikatesz (delicatesse); deli.

 ( 210 ) M 15 01101

 ( 220 ) 2015.04.21.

 ( 731 )  TWS Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi közlekedési eszközök, nevezetesen targoncák, anyagmozgató gépek, és ezek

 alkatrészei.

  37    Javítás; szerelési és karbantartási szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; targoncák, anyagmozgató gépek bérbeadása.
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 ( 210 ) M 15 01111

 ( 220 ) 2015.04.22.

 ( 731 )  CUZCO Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 39    Szállítás; utazásszervezés, motorosszán túra szervezés, túlélőtúrák szervezése, lézerharc-, paintball-, airsoft-,

 outdoor tréning, csapatépítés.

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

 ( 210 ) M 15 01150

 ( 220 ) 2015.04.27.

 ( 731 )  TEVA Pharmaceuticals Europe B.V., Amsterdam (NL)

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

 ( 541 ) CIQORIN

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények szervátültetések után jelentkező immunreakciók megelőzésére és kezelésére,

 valamint autoimmun rendellenességek kezelésére.

 ( 210 ) M 15 01163

 ( 220 ) 2015.04.28.

 ( 731 )  FORNAX-PRO Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bánhegyi Árpád, Bánhegyi Árpád Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 berendezések (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).

 ( 210 ) M 15 01164

 ( 220 ) 2015.04.28.

 ( 731 )  AVIO S.R.O., Opava (CZ)

 ( 740 )  ifj. dr. Faludi Gábor, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gyurmalin
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 ( 511 )  16    Anyagok művészek részére; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); agyag modellezéshez;

csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; formák

mintázóagyaghoz [anyagok művészeknek]; írófelszerelések; kézikönyvek; modellezőanyagok; modellezőpaszta;

 modellviasz nem fogászati használatra; műanyagok modellezéshez; polimer modellezőagyag.

 28    Játékok, játékszerek; búgócsigák [játékszerek]; dobható korongok [játékszerek]; építőkockák [játékszerek];

gyurmák; intelligens gyurmák; játék autók; játék babák; játékfigurák; játékgépek; játékgolyók; játékkártyák; játék

léggömbök; játékmodellek; játékok; játék pisztolyok; játék sárkányok; játékszerek; játékszerek kedvtelésből

tartott állatoknak; kitömött játékok; méretarányosan kicsinyített járműmodellek; mobilok [játékszerek];

 összeszerelhető méretarányos modellek [játékok]; plüss játékszerek; trükkös játékok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; hirdetési hely

kölcsönzése; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; 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;

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

eladói és vásárlói részére; 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; szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása; telemarketing

 szolgáltatások; televíziós reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 210 ) M 15 01166

 ( 220 ) 2015.04.28.

 ( 731 )  Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)

 ( 541 ) DDGK

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; coaching [tréning];

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások;

fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások [képzés]; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező

tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; nyelvi tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk;

oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; pályaválasztási tanácsadás;

szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; versenyek

 szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; anyagpróba;

csomagolástervezési szolgáltatások; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; energia

audit; energiatakarékossági tanácsadás; építési tervkészítés; gépjárművek műszaki vizsgálata; honlap dizájn

tanácsadás; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; ipari

formatervezés; mechanikai kutatás; értékhitelesítés [mérésügy]; minőségellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki

szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal

kapcsolatban; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül;

számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes

rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép
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programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép 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]; tudományos

kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára; web

 oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 15 01167

 ( 220 ) 2015.04.28.

 ( 731 )  Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; coaching [tréning];

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások;

fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások [képzés]; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező

tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; nyelvi tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk;

oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; pályaválasztási tanácsadás;

szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; versenyek

 szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; anyagpróba;

csomagolástervezési szolgáltatások; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; energia

audit; energiatakarékossági tanácsadás; építési tervkészítés; gépjárművek műszaki vizsgálata; honlap dizájn

tanácsadás; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; ipari

formatervezés; mechanikai kutatás; értékhitelesítés [mérésügy]; minőségellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki

szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal

kapcsolatban; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül;

számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes

rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép

programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép 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]; tudományos

kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára; web

 oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 15 01170

 ( 220 ) 2015.04.28.

 ( 731 )  Csoknyay Anna, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szemüvegek, szemüvegkeretek, napszemüvegek és ezek részei.
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 18    Bőr és bőrutánzatok, állatbőrök és irhák, utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák,

 ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.

  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).

 ( 210 ) M 15 01176

 ( 220 ) 2015.04.29.

 ( 731 )  HOPPex Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vándor Attila, Budapest

 ( 541 ) HOPPex

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01193

 ( 220 ) 2015.04.30.

 ( 731 )  Schoco Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)

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

 ( 541 ) Vinelli Super Wafer

 ( 511 )  30    Csokoládé, töltetlen és töltött desszert ostyák, nápolyik, készítmények ostyák előállításához, cukorka,

 sütemények, cukrászsütemények, kekszek, aprósütemények.

 ( 210 ) M 15 01219

 ( 220 ) 2015.05.05.

 ( 731 )  Magyar Kerékpársportok Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Polony István, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01227

 ( 220 ) 2015.05.05.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

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

 áru).

  35    Szeszes italok nagykereskedelme.
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 ( 210 ) M 15 01228

 ( 220 ) 2015.05.05.

 ( 731 )  Alkaloida & Azulén Vegyészeti Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdős Ádám, Erdős és Társai 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).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01230

 ( 220 ) 2015.05.05.

 ( 731 )  Jancsó Márton Pál, Budapest (HU)

 ( 541 ) LUMEN

 ( 511 )  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).

 ( 210 ) M 15 01268

 ( 220 ) 2015.05.07.

 ( 731 )  ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt., Pomáz (HU)

 ( 740 )  Dr. László Áron Márk,Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SIGNETTA

 ( 511 )  16    Acéltollak; íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek; írószerek; írótollak; szövegkiemelők [filctollak];

 tollak [irodai cikkek]; tolltörlők; töltőtollak.

 ( 210 ) M 15 01272

 ( 220 ) 2015.05.08.

 ( 731 )  Napcsillag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Ajka (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

 4    Gyertyák; illatosított gyertyák karácsonyfához; gyertyák [világítás]; gyújtósok; mécsesek; méhviasz.
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5    Bébiételek; bébinadrágok papírból vagy cellulózból eldobhatók; búzacsíra étrend-kiegészítők; egészségügyi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 [drágakőutánzat].

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

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

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

pasztellek [kréták]; szalvéták, papírból; tányéralátétek papírból; toalettkendők papírból; üdvözlőlapok/kártyák;

fényképtartók; kozmetikai kendők papírból; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; zacskók csomagolásra

 papírból vagy műanyagból.

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 hullámcsatok; varrótűk; villamos fűtésű hajsütő vasak.

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01277
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 ( 220 ) 2015.05.11.

 ( 731 )  UNILEVER ČR, spol. s r.o., Prága 8 (CZ)

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

  

( 546 )

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

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

készítmények dugulás elhárításához; készítmények mosogatás céljára; szappanok; kézmosó szerek; tisztító és

 fényesítőszerekkel átitatott kendők.

5    Fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek higiéniai vagy egészségügyi célokra; higiéniai készítmények; férgek,

rovarok és kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek); csíraölő [fertőtlenítő]

szerek (germicidek); baktériumölő szerek; parazitaölő szerek; algaölő szerek (algicidek); rovarirtó szerek,

(inszekticidek); penészölő szerek; gyomirtó szerek; dezodorok (nem személyes használatra); légfrissítő

 készítmények; rovarriasztók.

 ( 210 ) M 15 01293

 ( 220 ) 2015.05.13.

 ( 731 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt, Debrecen

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Hirdetés, reklám.

  41    Napi-, és időszaki kiadványok kiadása.

 ( 210 ) M 15 01294

 ( 220 ) 2015.05.13.

 ( 731 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Hirdetés, reklám.

  41    Napi-, és időszaki kiadványok kiadása.

 ( 210 ) M 15 01295

 ( 220 ) 2015.05.13.

 ( 731 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Online ügynökség, hirdetések közvetítése, hirdetések szervezése, reklámozás.

  41    Kiadványok megjelentetése, kiadása.
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 ( 210 ) M 15 01404

 ( 220 ) 2015.05.21.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 ) BEEMAX

 ( 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).

 ( 210 ) M 15 01443

 ( 220 ) 2015.05.29.

 ( 731 )  dr. Partos László, Budapest (HU)

 ( 541 ) Bohémikum

 ( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01446

 ( 220 ) 2015.05.29.

 ( 731 )  Humbák Művek Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) HUMBÁK MŰVEK

 ( 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 szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01451

 ( 220 ) 2015.05.29.

 ( 731 )  Dante International S.A., Bukarest (RO)

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

 ( 541 ) Több idő másra, több idő egymásra!

 ( 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).

 ( 210 ) M 15 01530

 ( 220 ) 2015.06.08.

 ( 731 )  Cselédes Zoltánné, Tatabánya (HU)

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

 ( 541 ) Cuba Sun

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek; atlétatrikók; dzsekik; elasztikus (sztreccs) nadrágok; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat;

fürdőköpenyek; hosszúnadrágok; hurkolt/kötöttáruk; ingek; kabátok; kezeslábasok [felsőruházat]; női ruhák;
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 pizsamák; pólók; szoknyák; térdnadrágok.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; szolárium szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 01554

 ( 220 ) 2015.06.10.

 ( 731 )  HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovári Zoltán, KOVÁRI ÉS TÁRSAI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) VINO-HERB

 ( 511 ) 5    Gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők

 emberek számára; gyógynövények; gyógyteák; gyümölcstartalmú alkoholos italok gyógynövénnyel.

 33    Gyümölcstartalmú alkoholos italok; gyógynövény tartalmú alkoholos italok; gyümölcsből és/vagy

gyógynövényből származó anyagot tartalmazó alkoholos italok; alkoholos gyümölcskivonatok; gyümölcstartalmú

 alkoholos italok gyógynövénnyel.

A rovat 63 darab közlést tartalmaz.
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