
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 14 03639

 ( 220 ) 2014.11.28.

 ( 731 )  Ing. László Farkas, Dunajska Streda - Malé Blahovo (SK)

 ( 740 )  István Gábor, Diósd

  ( 546 )

 ( 511 )  1    Aktív szén.

 4    Tüzelőolaj; gázolaj, dízelolaj; benzin; üzemanyag (folyékony-).

 6    Acélhuzalok.

  40    Hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása

 ( 210 ) M 14 03782

 ( 220 ) 2014.12.15.

 ( 731 )  Körös-Maros Biofarm Kft., Gyula (HU)

 ( 541 ) XPROTEIN

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

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

 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.

 ( 210 ) M 15 00199

 ( 220 ) 2015.01.23.

 ( 731 )  LADÁNYI ZOLTÁN 100%, Szentes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Áloé vera készítmények gyógyszerészeti célokra, aminosavak humángyógyászati használatra, antioxidáns

pirulák, ásványi élelmiszer-kiegészítők, ásványvizek gyógyászati használatra, ásványvíz-sók, balzsamok

gyógyászati használatra, barnító pirulák, bébiételek, bedörzsölőszerek, biológiai készítmények humángyógyászati

célra, bőrápoló gyógyszerkészítmények, búzacsíra étrend-kiegészítők, diabetikus kenyér gyógyászati használatra,

diagnosztikai készítmények, diétás anyagok gyógyászati használatra, diétás élelmiszerek gyógyászati használatra,

diétás italok gyógyászati használatra, édesgyökér gyógyszerészeti használatra, élelmi rostok, élesztő tartalmú

étrend-kiegészítők, elixírek [gyógyszerészeti készítmények], emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti

használatra, erősítő szerek [gyógyszerek], étrend-kiegészítő enzimek, étrend-kiegészítők állatoknak,

étvágycsökkentő pirulák, étvágycsökkentő szerek, eukaliptusz gyógyszerészeti használatra, fogyasztó pirulák,

füvek füstölésre, gyógyászati használatra, gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati

használatra, gyógyászati fogyasztószerek, gyógycukor, gyógycukorkák, gyógyhatású adalékanyagok,

gyógyhatású hajnövesztő szerek, gyógyitalok, gyógynövények, gyógyszerészeti készítmények, gyógyteák,

herbateák gyógyászati használatra, jujuba paszta, kámfor gyógyászati használatra, kámforolaj gyógyászati

használatra, kandiscukor gyógyászati használatra, kaporolaj gyógyászati használatra, kapszulák gyógyszerekhez,

karkötők gyógyászati használatra, karkötők reuma ellen, kazein étrend-kiegészítők, keményítő diétás vagy

gyógyszerészeti használatra, készítmények gyógyfürdő, kínafakéreg gyógyászati használatra, lecitin

étrend-kiegészítők, lecitin gyógyászati használatra, lenmag étrend-kiegészítők, lenmag gyógyszerészeti
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használatra, lenmagliszt gyógyszerészeti használatra, lenmagolaj étrend-kiegészítők, levegő szagtalanító

készítmények, maláta gyógyszerészeti használatra, malátás tejitalok gyógyászati használatra, mandulatej

gyógyszerészeti használatra, mangrovefakéreg gyógyszerészeti használatra, méhpempő étrend-kiegészítők,

méhpempő gyógyászati használatra, menta gyógyszerészeti használatra, mentol, növényi gyökerek, orvosi

használatra, növényi kérgek gyógyszerészeti használatra, olajok gyógyászati használatra, pollen

étrend-kiegészítők, propolisz étrend-kiegészítők, propolisz gyógyszerészeti célokra, protein étrend-kiegészítők,

protein táplálékkiegészítők állatoknak, rágógumi gyógyászati használatra, rebarbaragyökér gyógyszerészeti

használatra, szőlőcukor gyógyászati használatra, tápanyag adalékok, tápanyagok mikroorganizmusok számára,

 tengervíz gyógyfürdőhöz, termálvizek, tinktúrák gyógyászati használatra, vitaminkészítmények.

 32    Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok,

alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, almabor, alkoholmentes cider, áloé vera italok, alkoholmentes aloe

vera italok, ásványvizek, ásványvizek [italok], eszenciák italok előállításához, földimogyoró tej [alkoholmentes

ital], gyömbérsör, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok, alkoholmentes gyümölcs nektárok, izotóniás italok,

készítmények italok előállításához, készítmények likőrök előállításához, limonádék, lítiumos vizek, malátasör,

mandulatej, mandulatej [ital], méz alapú alkoholmentes italok, mustok, paradicsomlevek [italok], pasztillák

szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok], söralapú koktélok,

sörbetek [italok], sörök, szasszaparilla, [alkoholmentes ital], szénsavas italok, szódavíz, szódavizek, szőlőmust,

szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz, tejsavó alapú italok, termékek ásványvizek előállításához, termékek

 szénsavas vizek előállításához, vizek [italok], zöldséglevek [italok].

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00264

 ( 220 ) 2015.01.29.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lakatos Etta, Budapest

 ( 541 ) Bakancslista

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

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

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

 terjesztése, szabadtéri hirdetés.

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

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

 ( 210 ) M 15 00337

 ( 220 ) 2015.02.09.

 ( 731 )  Denttinger Kft., Budaörs (HU)

 ( 541 ) mosolyisztikus

 ( 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).

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

 berendezések (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 00480

 ( 220 ) 2015.02.19.
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 ( 731 )  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).

 ( 210 ) M 15 00481

 ( 220 ) 2015.02.19.

 ( 731 )  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).

 ( 210 ) M 15 00482

 ( 220 ) 2015.02.19.

 ( 731 )  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).

 ( 210 ) M 15 00559

 ( 220 ) 2015.02.27.

 ( 731 )  Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Balczó Szilvia, Budapest

 ( 541 ) Brera doorphone

 ( 511 ) 9    Vezetékes (beleértve a TCP/IP hálózaton működő rendszereket) és vezeték nélküli lakás kaputelefon;

vezetékes (beleértve a TCP/IP hálózaton működő rendszereket) és vezeték nélküli társasházi kaputelefon;

kaputelefon szoftver minden számítógépes operációs rendszerre; kaputelefon szoftver (applikáció) minden

mobiltelefonos operációs rendszerre; vezetékes és vezeték nélküli csengő; lakásautomatizálási rendszerek és

 szoftverek.

 ( 210 ) M 15 00575
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 ( 220 ) 2015.02.27.

 ( 731 )  MANÓ-FOTÓ Fényképészeti Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Koczkás János, Dr. Koczkás János Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Manó-Fotó

 ( 511 )  1    Fényképészeti termékek; fényképészeti vegyi termékek; fényképészetben használatos vegyszerek.

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00696

 ( 220 ) 2015.03.10.

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

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

 ( 541 ) TOP N

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00796

 ( 220 ) 2015.03.18.

 ( 731 )  Sapiroll Ipari Kapu Rács-Redőnygyártó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) SapiRoll

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; lakatosipari termékek;

fém rácsok, redőnyök, kirakatrácsok, védőrácsok, kandalló védőrácsok, térelválasztó szerkezetek, és mindezek

más osztályba nem tartozó részei és szerkezeti elemei, fémrácsok rúdjai; fém kerítések, kerítéselemek;

fémrácsozat [mintás]; fémből készült ajtók, ajtókeretek, nem elektromos ajtónyitó és ajtócsukó készülékek,

ajtószerelvények, ajtóvasalások, ajtózárak; fém kapuk (távvezérlésű és mechanikus működtetésű); fém

vezetősínek, terelősínek; fém ablakok, ablakkeretek, ablaknyitó- és záró eszközök (nem elektromos), külső

zsaluk, ablaktáblák fémből; kerítések, kerítésoszlopok fémből; fémépítmények; fémkeretek építményekhez;

fémszerelvények építményekhez, válaszfalak fémből, fémpóznák, fémoszlopok, fémcölöpök, zárólemezek,

csőburkolatok fémből; fémállványzatok; fémketrecek; építőelemek fémből, fémpárkányok, fémereszek,

ereszcsatornák, küszöbök fémből, fémlépcsők, lambériák, falburkolatok fémből, járólapok fémből, kémények

fémből; épület- és bútorszerelvények fémből; fém árnyékolók; fém ipari kapuk; fém kapuk PVC és polikarbonát

betéttel; fémszalagok, fémszalag feszítő elemek; fém tömegcikkek; fémrostélyok, fémrosták; fémlétrák;

dróthálók; levélszekrények fémből, cégtáblák, cégérek, dísztáblák fémből; fémszerkezetek kerékpárok

 parkolásához.

 19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült hordozható szerkezetek; ablakok, ablakkeretek, ajtók,

ajtókeretek, ajtótokok, kapuk, kapuszerkezetek (nem fémből); kerítések, rácsok, térelválasztó szerkezetek (nem

 fémből); redőnyök, rácsozatok, rácsművek (nem fémből).

 ( 210 ) M 15 00800

 ( 220 ) 2015.03.18.
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 ( 731 )  Opal Média és Kommunikáció Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Prokopovitsch László, Prokopovitsch Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PREGA

 ( 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),

mezőgazdasági gépek: arató-cséplő gépek, kombájnok; aratógépek, kaszálógépek; aratógépek kései;

arató-kévekötő gépek; cséplőgépek; etetőgépek haszonállatoknak; fejőgépek; földmunkagépek; fúvógépek

gabona kompressziójára, kiszívására és szállítására; gereblyék gereblyézőgépekhez; gereblyézőgépek;

gyomláló/saraboló gépek; kaszálógépek; kések (géprészek); kévekötő gépek; kotrógépek; kultivátorok (gépek);

mángorlók; mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtetett; mezőgazdasági gabonatárolók

felvonóberendezéssel; mezőgazdasági gépek; morzsológépek; nyírógépek; nyírógépek állatokhoz; nyíróollók,

elektromos; pengék (géprészek); pengetartók (géprészek); réthántó ekék; szalmakötöző gépek; szalmavágók;

szárválogatók (gépek); szecskavágó kések; szénaforgató gépek; sziták, rosták (gépek vagy géprészek); szivattyúk;

szőlőprések; takarmányprések; tejipari gépek; tojáskeltető gépek; zúzógépek, aprítógépek ipari használatra;

 zúzógépek, aprítógépek, törőgépek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), informatikai folyamatirányítás.

 ( 210 ) M 15 00814

 ( 220 ) 2015.03.20.

 ( 731 )  Mediaworks Kiadó és Nyomda KFt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Számítógépprogramok fejlesztése, licenebe adása és lízingelése (bérlése), adatállományszolgáltatás, vagyis

adatok gyűjtése, tárolása, kutatása rendszerezése és közlése, adatállomány használatához való jog kölesönzése és

igénybevételi idő bérbeadása (kölcsönzése), mindenfajta távköztési szolgáltatáshoz való hozzáférhetőség

 biztosítása.

  45    Szerzői-jogi ügykezelés, szerzői jogok, rádiósugárzási és tv-sugárzási jogok és egyéb immateriális jogok.

 ( 210 ) M 15 00815

 ( 220 ) 2015.03.20.

 ( 731 )  Mediaworks Kiadó és Nyomda KFt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  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).

 42    Számítógépprogramok fejlesztése, licenebe adása és lízingelése (bérlése), adatállományszolgáltatás, vagyis

adatok gyűjtése, tárolása, kutatása rendszerezése és közlése, adatállomány használatához való jog kölesönzése és

igénybevételi idő bérbeadása (kölcsönzése), mindenfajta távköztési szolgáltatáshoz való hozzáférhetőség

 biztosítása.

  45    Szerzői-jogi ügykezelés, szerzői jogok, rádiósugárzási és tv-sugárzási jogok és egyéb immateriális jogok.

 ( 210 ) M 15 00890

 ( 220 ) 2015.03.27.

 ( 731 )  Bakos Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rezes Zoltán István, Rezes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); a jógapszichoterápiai képzések tartása és szervezése; életmód

tanácsadó képzések tartása és szervezése; jóga filozófia előadások tartása; védikus filozófia előadások tartása;

bhakti filozófia előadások tartása; jógapszichoterápia előadások tartása; asztro pszichológia előadások tartása;

meditációs tanfolyam tartása; jógatábor tartása; reinkarnációs kurzus tartása; vallástörténeti előadások tartása;

magyar őstörténeti előadások tartása; egyetemes történeti előadások tartása; jóga összejövetelek szervezése;

 reinkarnációs kutatás továbbá mindezek" online elérhető módon.

 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); jógapszichoterápia szolgáltatás; hangterápia és hanggyógyászat szolgáltatás;

 életmód tanácsadási szolgáltatások.

 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); jógapszichoterápia szolgáltatás; hangterápia és hanggyógyászati

 szolgáltatás; életmód tanácsadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 00920

 ( 220 ) 2015.03.31.

 ( 731 )  BOUNTY-STYLE Kft., Sződ (HU)

 ( 740 )  dr. Király András, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 00952

 ( 220 ) 2015.03.31.

 ( 731 )  Kocsis Jenő 100%, Balatonkenese (HU)

 ( 740 )  dr. Pécsváradi Luca Anna,Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 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).

 ( 210 ) M 15 00960

 ( 220 ) 2015.04.02.

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

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

 ( 541 ) PIVO and BAR

 ( 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.

 ( 210 ) M 15 01009

 ( 220 ) 2015.04.08.

 ( 731 )  Trunkos András, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Román István, Budapest

 ( 541 ) FITBALANCE CENTRUM

 ( 511 )   35    Marketing.
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  41    Fitnesztanfolyamok vezetése, életmód fejlesztés és tanácsadás.

  43    Vendéglátóipar, étel-házhozszállítás.

 ( 210 ) M 15 01019

 ( 220 ) 2015.05.13.

 ( 731 )  Néke-Helleborus Bt., Sopron (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 15 01054

 ( 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 01102

 ( 220 ) 2015.04.21.

 ( 731 )  Megújuló Magyarországért Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jancsár György, Jancsár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmek gyártása, kivéve

a reklámfilmeket; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; könyvkiadás; oktatás; elektronikus folyóiratok online kiadása; online publikáció; rádiós szórakoztatás;

 szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása; televíziós szórakoztatás; zenei produkciók.

 ( 210 ) M 15 01103

 ( 220 ) 2015.04.21.

 ( 731 )  Horváth Bence, Budapest (HU)

 ( 740 )  Beregszászi Zita, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   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
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 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01109

 ( 220 ) 2015.04.20.

 ( 731 )  BUDALAKK INNOVA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DUKÁT

 ( 511 )  2    Festékek; kencék; lakkok; alapozók.

 ( 210 ) M 15 01110

 ( 220 ) 2015.04.20.

 ( 731 )  Medgyesi Bálint, Palotás (HU)

 ifj. Medgyesi József, Palotás (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ALLERGOMED

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek; illóolajok; szappanok; hajápoló készítmények; fogkrémek.

5    Egészségügyi termékek; gyógyhatású növény alapú készítmények; növényi kivonatot tartalmazó gyógyhatású

 készítmények; gyógyteák; gyógynövények; étrend kiegészítők emberek számára; vitaminok; nyomelemek.

  30    Teák, ételízesítők, aroma készítmények élelmezéshez; fűszerek; esszenciák élelmiszerekhez.

 ( 210 ) M 15 01119

 ( 220 ) 2015.04.22.

 ( 731 )  Báderné Nagyházi Szilvia 100%, Zánka (HU)

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 15 01122

 ( 220 ) 2015.04.23.

 ( 731 )  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
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01123

 ( 220 ) 2015.04.23.

 ( 731 )  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).

 ( 210 ) M 15 01125

 ( 220 ) 2015.04.23.

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

 ( 740 )  Dr. Hegyesi Miklós, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 210 ) M 15 01146

 ( 220 ) 2015.04.24.

 ( 731 )  Dennemeyer & Associates S.A., Münnich (DE)

 ( 300 )  3020150325651 2015.03.20. DE

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

 ( 541 ) UNIPER

 ( 511 )  4    Üzemanyagok, tüzelőanyagok, gáz, szén.

 35    Szénnel kapcsolatos nagy-és kiskereskedelmi szolgáltatások, elektromossággal és gázzal kapcsolatos

 nagy-és kiskereskedelmi szolgáltatások.

 36    Pénzügyi szolgáltatások szénkereskedelem, elektromos áram- és gáz kereskedelemmel kapcsolatosan;

 derivatívákkal kapcsolatos kereskedés.

  37    Elektromosság-és gáz szolgáltatási rendszerek.

 39    Elektromosság-, gáz-, hő- és víz szolgáltatás, gáz szállítás és raktározás, szén szállítás, szállítási

 szolgáltatások, elektromosság tárolása.

  40    Energia termelés, gáz, víz, szén, atomenergia és megújuló energiaforrások felhasználásával; gáz kezelése.

  42    Gáz és olaj kutatás, mérnöki szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 15 01200

 ( 220 ) 2015.04.30.

 ( 731 )  BLAXOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Walde Zsolt, Walde Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01201

 ( 220 ) 2015.04.30.

 ( 731 )  Dunamenti Tűzvédelem Zrt., Göd (HU)

 ( 740 )  dr. Sás Tamás, dr. Sás Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01250

 ( 220 ) 2015.05.06.

 ( 731 )  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
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 lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 15 01282

 ( 220 ) 2015.05.12.

 ( 731 )  Peller Mariann, Üröm (HU)

 ( 740 )  Krucsai Zsolt, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; 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 01285

 ( 220 ) 2015.05.13.

 ( 731 )  Visontai Dávid, Gyenesdiás (HU)

  
( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01286

 ( 220 ) 2015.05.13.

 ( 731 )  MELDE Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01287

 ( 220 ) 2015.05.13.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  17    Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 ( 210 ) M 15 01301

 ( 220 ) 2015.05.14.

 ( 731 )  Lets Informatikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós ügyvéd, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MetAccess

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 17. szám, 2015.09.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1631



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).

 ( 210 ) M 15 01305

 ( 220 ) 2015.05.14.

 ( 731 )  Eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, Mettmann (DE)

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

 ( 541 ) FAMILY FROST

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

zöldségek; zselék, dzsemek, gyümölcsszószok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; hús-, hentes-

és haltermékek, húskivonatok, tartósított hús, hal, héjas és kagylós állatok, minden fent említett áru gombócok,

paszták, saláták formájában is, zöldséges alkotóelemmel; májgombóc, velőgombóc; hús-, hentes-, hal-,

gyümölcs-, zöldség- és leveskonzervek, készételek, burgonyasaláta, paprikasaláta, hús- és zöldségételek;

kenhetők; ínyencségek, szardínia, anchovi; elkészített burgonya; kaviár és osztriga (nem élő); paradicsompüré,

paradicsom kivonat, hús-, hal-, gyümölcs- és zöldségzselék és -kocsonyák, hal-, hús-, liba máj-, zöldség- és

gyümölcspástétomok, vaj, sajt, túró, margarin; levesek, konzervek és koncentrátumok formájában is;

burgonyatermékek, hasábburgonya, krokett, burgonyapüré, burgonyachips, rösti, tojásos krumplinudli, sült

burgonya, burgonyagombóc, krumplilángos; tejszín, tejpor táplálkozási célra; zöldségek, befőzve is, elkészített és

tartósított hüvelyesek, szárított, pasztózus és folyékony levestermékek, tiszta levesek, zöldséglé ételek

készítéséhez, sajt és sajtos ételek; feldolgozott diók, gyümölcssaláták, valamint gyümölcs, gyümölcslekvárok,

gyümölcszselék; kakaóvaj táplálék formájában; minden fent említett áru - amennyiben lehetséges - mélyhűtött

és/vagy diétás formában, kivéve gyógyászati célra; pörkölt, sózott és/vagy fűszerezett földimogyoró, dió,

 mandula és kesudió.

 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; liszt és jég/jégkrémek/fagylaltáruk; méz,

melasz; élesztő, sütőpor; só, mustár; ecet, szószok (fűszerek); fűszerek; fagylalt; természetes cukorpótló szerek;

gríz, kása emberi táplálékként való alkalmazásra; gabona táplálékok, takarmány kivételével; szójaliszt

készítmények táplálék formájában; csokoládé; marcipán, marcipánpótló, csokoládé és cukorkaáruk,

karácsonyfadíszek formájában is; pékáruk és tartós pékáruk, beleértve a teljes kiőrlésű pékárukat; pirítós, durva

őrleményből készült szárított kenyér és pita, zsömle, keksz, sütemény, aprósütemény, lapos kalácsok, kalácsok;

gyümölcspástétomok tésztába burkolva; édességek; gyógynövény készítmények; tésztafélék, pizzák,

pizzatermékek, wrap-ek, tészták, tésztatermékek; sütőaromák, az illóolajok kivételével, sütőeszenciák, kivéve az

éteri sütőeszenciákat, sütőliszt, sütőpor, kakaós termékek, zabkakaó, malátakakaó, kakókrém, kakókivonatok

élelmiszerek és élvezeti cikkek számára, kakaótartalmú por, sütési töltőanyagok, pudingpor, élesztőkivonat,

táplálék formájában, malátakivonat táplálék formájában; majonéz, salátaöntet, pelyhek formájában is; minden

 fent említett áru - amennyiben lehetséges - mélyhűtött és/vagy diétás formában is.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ügyfélkártyák kiadása élelmiszerek

készpénz nélküli vásárlásához, bevásárlások elszámolása ügyfélkártyák által; finanszírozások, részletfizetéses

 kölcsönök biztosítása.

 ( 210 ) M 15 01306

 ( 220 ) 2015.05.14.

 ( 731 )  Procontrol Elektronika Kft., Szeged (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  6    Pénzszekrények, perselyek (kazetták) fémből; biztonsági pénzszekrények.
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 7    Ajtózárak, elektromos; ajtónyitó szerkezetek, elektromos.

  20    Kulcstartó táblák.

 ( 210 ) M 15 01307

 ( 220 ) 2015.05.14.

 ( 731 )  PhysioVit Nemzetközi Oktatási- és Terápiaközpont Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

 ( 541 ) Proprioceptiv Physiotape

 ( 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).

 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 01317

 ( 220 ) 2015.05.15.

 ( 731 )  Burger & Beer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csánki Helga, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 15 01328

 ( 220 ) 2015.05.15.

 ( 731 )  Vad-Horváth Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vad-Horváth Katalin, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01331

 ( 220 ) 2015.05.15.

 ( 731 )  Csavar Expressz Kft., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek, huzal

termékek; lakatosipari termékek, fém töinegcikkek, csavarok, csavaranyák, csavaralátétek, alátétgyűrűk fémből,

tiplik, dűbelek, sarokösszekötők, láncok, sodronykötelek, menetes szárak, szegecsek, karabínerek, seklik,
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vasalatok, illesztőszegek, feszítőhüvelyek, fémcsövek és csővezetékek, csőbilincsek, lakatok, nem elektromos

 zárak fémből.

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök, fúrók, kézifúrók, csiszolókorongok, menetfúrók,

menetmetszők, csavarhúzók, fogók, kalapácsok, bitek, csavarkulcsok, kézzel működtetett kerti szerszámok, kerti

 ollók.

 35    Fém építőanyagok, lakatosipari termékek, fém tömegcikkek, kéziszerszámok reklámozása és kereskedelme;

 kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 15 01333

 ( 220 ) 2015.05.18.

 ( 731 )  Lehoczky Veronika Magdolna, Budakalász (HU)

 ( 541 ) Valódi étkek boltja

 ( 511 )   35    Élelmiszerek, gyümölcs, zöldség, italok forgalmazása.

 ( 210 ) M 15 01334

 ( 220 ) 2015.05.18.

 ( 731 )  Lehoczky Veronika Magdolna, Budakalász (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Élelmiszerek, gyümölcs, zöldség, italok forgalmazása.

 ( 210 ) M 15 01337

 ( 220 ) 2015.05.18.

 ( 731 )  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;

kozmetikai cikkek, illatszerek, krémek bőrökhöz reklámozása és marketing tevékenységek és termék bemutatók

 szervezése.

  39    Áruk csomagolása és raktározása, valamint csomagküldése.

 ( 210 ) M 15 01340

 ( 220 ) 2015.05.18.

 ( 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.
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  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 televízió programok készítése.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médium ba; elektronikus

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

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

 számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.

 ( 210 ) M 15 01341

 ( 220 ) 2015.05.18.

 ( 731 )  PAPACK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Bujáky Éva ügyvéd, Pápa

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Feldolgozatlan fokhagyma; hagyma, tartósított; levesek; leves készítmények; mazsola; milk shake-ek

[tejalapú frappé italok]; mogyorók, elkészített; Napraforgóolaj, étkezési; padlizsánkrém; paradicsompüré; sajtok;

savanyúságok; snack ételek (gyümölcs alapú-); sültburgonya, chips; szárított zöldségek; szmetana [tejföl]; tej;

tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejsavó ; tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek; vaj; vajkrém;

véreshurka [hentesáru]; zöldségek, főtt;zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségkonzervek;

 zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zselatin.

 30    Algák [fűszer];aromák italokhoz, az illóolajok kivételével; aromák süteményekhez, az illóolajok kivételével;

aromás készítmények élelmezéshez; chow-chow [ízesítőszer]; chutney [fűszeres ítesítő]; cikória [pótkávé]; curry

[fűszer]; csokoládés tej [ital]; darált fokhagyma [fűszer]; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő;

eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat, illóolajokat; ételízesítő [fűszer]; fagyasztott joghurt

[cukrászati jég]; fahéj [fűszer];fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; glükóz étkezési használatra; gyömbér

[fűszer]; gyümölcs coulis-k [mártások]; gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru]; hominy [kukoricapép vízzel és

tejjel]; húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítőszerek; kerti füvek, konzervált [ízesítőszer]; ketchup

[szósz]; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kötőanyagok kolbászhoz; kurkuma; lepények (gyümölcsös-);

majonéz; malátacukor, maltóz; mandulapép; marinádok (fűszeres pácok); mustár; paprika, őrölt [ételízesítő];

paradicsomszósz; sáfrány [ételízesítő]; salátaöntetek; szegfűszeg [fűszer]; szerecsendió; szójabab-pástétom

[ételízesítő];szójaliszt; szójaszósz; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; taco; tejszínhabot keményítő

 termékek; tésztaöntetek; zellersó; vanília [ízesítőszer]; vanilin [vaníliapótló].

 ( 210 ) M 15 01342

 ( 220 ) 2015.05.15.

 ( 731 )  Klapka Üzletház Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) aranysó mini szanatórium

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,
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péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 15 01343

 ( 220 ) 2015.05.18.

 ( 731 )  NUMIL Hungary Tápszerkereskedelmi Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Sinemil

 ( 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).

 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).

 ( 210 ) M 15 01344

 ( 220 ) 2015.05.19.

 ( 731 )  Duna House Holding Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01345

 ( 220 ) 2015.05.19.

 ( 731 )  Duna House Holding Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) IMPACT Alapkezelő

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01357

 ( 220 ) 2015.05.19.

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

 ( 740 )  dr. Tóth Melinda, Dr. Tóth Melinda Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

  42    Orvosi, klinikai és egészségügyi kutatások és kutató szolgáltatások.

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

 gyógyászati szolgáltatások; szanatórium, orvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos üzemeltetés.

 ( 210 ) M 15 01361

 ( 220 ) 2015.05.20.

 ( 731 )  August Storck KG, Berlin (DE)

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

 ( 541 ) merci, hogy vagy nekem

 ( 511 )  30    Édességek, csokoládé, csokoládé termékek, sütemények, fagylalt, ezen 30. áruosztályba tartozó áruk

 készítéséhez szükséges készítmények.

 ( 210 ) M 15 01366

 ( 220 ) 2015.05.21.

 ( 731 )  Hévízi Palace Hotel Kft., Hévíz (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 ( 210 ) M 15 01367

 ( 220 ) 2015.05.21.

 ( 731 )  Hévízi Palace Hotel Kft., Hévíz (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 ( 210 ) M 15 01368

 ( 220 ) 2015.05.21.

 ( 731 )  Hévízi Palace Hotel Kft., Hévíz (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 ( 210 ) M 15 01369

 ( 220 ) 2015.05.21.

 ( 731 )  Hévízi Palace Hotel Kft., Hévíz (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 ( 210 ) M 15 01370

 ( 220 ) 2015.05.21.

 ( 731 )  Hévízi Palace Hotel Kft., Hévíz (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 ( 210 ) M 15 01378

 ( 220 ) 2015.05.22.

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

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

 ( 541 ) Eszem-iszom, dínom-dánom

 ( 511 )   38    Távközlés.

 ( 210 ) M 15 01406

 ( 220 ) 2015.05.25.

 ( 731 )  Szakács Attila, Fót (HU)

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 15 01408

 ( 220 ) 2015.05.25.

 ( 731 )  Gál Tamás, Pécel (HU)

 ( 541 ) GALODZE

 ( 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 01410

 ( 220 ) 2015.05.26.

 ( 731 )  Varga József, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bódis Zoltán, Budapest

 ( 541 ) DESIDEA

 ( 511 )   20    Bútorok.

  42    Belsőépítészet, lakberendezés.

 ( 210 ) M 15 01411

 ( 220 ) 2015.05.26.

 ( 731 )  FEIL GOLD STAR Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, 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).

  35    Ékszerekkel kapcsolatos reklámozás és kereskedemi ügyletek.

  42    Ékszertervezés; ipari formatervezés.

 ( 210 ) M 15 01418

 ( 220 ) 2015.05.27.

 ( 731 )  DIPO KHE, Bánk (HU)

  

( 546 )

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

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

 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).
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 ( 210 ) M 15 01419

 ( 220 ) 2015.05.27.

 ( 731 )  Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás, Esztergom (HU)

  
( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01421

 ( 220 ) 2015.05.27.

 ( 731 )  DIPO KHE, Bánk (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 15 01422

 ( 220 ) 2015.05.27.

 ( 731 )  DIPO KHE, Bánk (HU)

  

( 546 )

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

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

 lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 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 01424

 ( 220 ) 2015.05.27.

 ( 731 )  Környezetbarát Termék Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vukovári Viktor, Dr. Vukovári Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 ( 210 ) M 15 01440

 ( 220 ) 2015.05.28.

 ( 731 )  Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 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 01441

 ( 220 ) 2015.05.28.

 ( 731 )  Central Digitális Media Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jurida Petra, Tatabánya

 ( 541 ) Hír24

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

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

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

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

gazdasági előrejelzések, gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati

eszközök kis és nagykereskedelme, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom

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

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

kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása

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

keresőmotor optimalizálása, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, marketing,

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

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

nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek szerkesztése,

reklámszövegek publikálása, statisztikák összeállítása, szövegfeldolgozás, számítógépes nyilvántartások kezelése,

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

 nyújtása weboldalon keresztül, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshopok üzemeltetése.

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

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

internetes fórumok biztosítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, internetes beszélgetőszobák

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

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

 segítségével, üzenetek küldése, weboldalak üzemeltetése.

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

szórakoztatási célokból, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
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kiadása, fotóriportok készítése, iskolai szolgáltatások [képzés], jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás],

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

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

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

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

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

 szórakoztatás], videófilmezés.

 ( 210 ) M 15 01442

 ( 220 ) 2015.05.27.

 ( 731 )  Baranyi Márk, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőrből és bőrutánzatokból készült termékek, utazótáskák és bőröndök, hátizsákok, táskák, sporttáskák,

 erszények, pénztárcák; esernyők és napernyők.

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

 35    Reklámozás, árubemutatás, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, online piactér biztosítása áruk

és szolgáltatások eladói és vásárlói részére, kereskedelmi ügyletek, ruházati cikkek és ruházati kiegészítő

 termékek kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 15 01454

 ( 220 ) 2015.05.29.

 ( 731 ) GR. Sarantis Anonymi Viomichaniki & Emporiki Etaireia Kallyntikon Endymaton Oikiakon & Pharmakeftikon

 Eidon, Marousi, Athén (GR)

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

 ( 541 ) HEWA

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 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 01456

 ( 220 ) 2015.05.29.
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 ( 731 ) GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIREIA KALLYNTIKON ENDYMATON

 OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON, Marousi, Athén (GR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  8    Evőeszközök; evőeszközök [kések, villák és kanalak].

  16    Zacskók mikrohullámú sütéshez; sütőzacskók; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.

 21    Tisztítórongyok; nyélre erősített felmosórongyok; seprűk, seprők; tőrlőrongyok; törlésre szolgáló termékek;

felmosórongyok; kesztyűk háztartási használatra; dörzsszivacsok bőr dörzsöléséhez; szivacsok háztartási

 használatra; ételdobozok; eldobható tányérok; poharak papírból vagy műanyagból.

 ( 210 ) M 15 01457

 ( 220 ) 2015.05.28.

 ( 731 )  TOMI Barkács Kft., Makó (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Nem kézi működtetésű gépek és készülékek építőipari, kertészeti és barkácsolási célra; gépalkatrészek,

fúrógépek, gyalugépek; csiszológépek, csiszoló- és vágókorongok (gépalkatrészek), fűrészek (gépek),

láncfűrészek; fűnyírók (gépek), lombszívók, vertikulálók (nem kézi működtetésű); nem kézi működtetésű

 hómarók.

8    Kéziszerszámok; kézi működtetésű mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti, valamint építőipari eszközök,

permetező készülékek; fűrészek és reszelők, fogók; csavarhúzók; kalapácsok; fejszék; fűnyírógépek; kézi

 működtetésű kerti ollók; gyaluk.

 19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült hordozható épületek; parketta padlók; nem fém padlózások;

profillécek fából falburkolathoz; nem fém építési idomok; építési fa; burkolófa; lambéria, faburkolatok; táblás

faburkolat; faanyag, fürészáru, gerenda; furnérlemez/lemezelt fatábla; nem fém burkolólemezek; nem fém

 garázsajtók; nem fém madárházak.

 ( 210 ) M 15 01459

 ( 220 ) 2015.05.28.

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

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01460

 ( 220 ) 2015.05.28.

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

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

 ( 541 ) Egy falat szeretet
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 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01461

 ( 220 ) 2015.05.29.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 ) AORTAMAX

 ( 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 01462

 ( 220 ) 2015.05.29.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 ) AORTAMIX

 ( 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 01465

 ( 220 ) 2015.06.01.

 ( 731 )  Rausz Szilveszter, Tiszakécske (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   28    Logikai játék.

 ( 210 ) M 15 01467

 ( 220 ) 2015.06.01.

 ( 731 )  Győrpál Árpád, Pécs (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus

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

(filmek); kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; leíró szolgálat; oktatás; oktatási tárgyú információk;

 on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; riporteri szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 15 01472

 ( 220 ) 2015.06.02.

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

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01473

 ( 220 ) 2015.06.02.

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

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01484

 ( 220 ) 2015.06.02.

 ( 731 )  Várkonyi Csaba György 100%, Eger (HU)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SMILINGDATE

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

 42    Szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógép szoftver tanácsadás; elektronikus adattárolás; webtárhely

 biztosítása internetes oldalakhoz; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 01485

 ( 220 ) 2015.06.02.

 ( 731 )  Várkonyi Csaba György 100%, Eger (HU)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 42    Szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógép szoftver tanácsadás; elektronikus adattárolás; webtárhely

 biztosítása internetes oldalakhoz; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 01486

 ( 220 ) 2015.06.01.

 ( 731 )  ACH Impex Zrt, Vecsés (HU)

 ( 541 ) CLUB GASTRO

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek
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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 01505

 ( 220 ) 2015.06.04.

 ( 731 )  SANGSIN BRAKE CO.,LTD., Dalseong-gun, Daegu (KR)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 541 ) SANGSIN BRAKE

 ( 511 )  12    Gépkocsik (személygépkocsik); légzsákok (biztonsági felszerelések gépkocsikba); kürtök, dudák

járművekhez; motorházfedelek; gépkocsi lökhárítók; gépkocsi alvázak; hordozók gépkocsikhoz; kormánykerekek

gépkocsikhoz; torziós rudak gépkocsikhoz; biztonsági övek gépkocsikhoz; visszapillantó tükrök gépkocsikhoz;

ablaktörlők, szélvédőtörlők gépkocsikhoz; ablaktörlő karok gépkocsikhoz; ablaktörlő karok gépkocsikhoz

ablakmosó folyadék adagoló funkciókkal; ablaktörlő, szélvédőtörlő lapátok gépkocsikhoz; fékek gépkocsikhoz;

dízelmotorok gépkocsikhoz; erőátviteli láncok gépkocsikhoz; sebességváltók, áttételek gépkocsikhoz; fékbélések

gépkocsikhoz; fékpofák gépkocsikhoz; fékszegmensek gépkocsikhoz; fékbetétek gépkocsikhoz; tárcsafékek

gépkocsikhoz; tengelykapcsolók gépkocsikhoz; gépjármű motorok; tárcsafékek gépkocsikhoz; dobfékek

gépkocsikhoz; fékdobok gépkocsikhoz; elektromos retarder gépkocsikhoz; segédfék gépkocsikhoz; lég tárcsfékek

gépkocsikhoz; tolómérők gépkocsikhoz; visszatápláló fék gépkocsikhoz; szalagfékek gépkocsikhoz; fékvillák

gépkocsikhoz; blokkfékek gépkocsikhoz; kúpos fékek gépkocsikhoz; rugópufferek gépkocsikhoz; réteges

laprugók gépkocsikhoz; csapágyak gépkocsikhoz; gumihevederek gépkocsikhoz; sebességváltó készülékek

 gépkocsikhoz.

 ( 210 ) M 15 01550

 ( 220 ) 2015.06.05.

 ( 731 )  Piros Pezsgő Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Stelzel Viktor, Budapest

 ( 541 ) Piros Pezsgő Piano Bár

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01551

 ( 220 ) 2015.06.05.

 ( 731 )  Mák-Latinyák Teréz 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Stelzel Viktor ügyvéd, Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, 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;
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anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01558

 ( 220 ) 2015.06.10.

 ( 731 )  Phoenix Estates Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bagdy Emese ügyvéd, Bagdy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01605

 ( 220 ) 2015.06.11.

 ( 731 )  FORTE Fény,- Optikai, - és Robottechnológiai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdős Ádám ügyvéd, 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).

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 01666

 ( 220 ) 2015.06.22.

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

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

 ( 541 ) HELL ENERGY

 ( 511 )  30    Bonbonok (cukorkák); cukorkaáru; csokoládé; csokoládé alapú italok; csokoládés termékek; karamellák

(cukorkák); kakaó, kakaóalapú italok; kakaós termékek; kávé; kávé alapú italok; kávés termékek; müzli;

 müzliszeletek; pralinék; rágógumi; tea; tea alapú italok; jeges tea.

 ( 210 ) M 15 01671

 ( 220 ) 2015.06.22.

 ( 731 )  Pénzkultúra Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csekő Zsolt, Csekő Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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).

 ( 210 ) M 15 01685

 ( 220 ) 2015.06.23.

 ( 731 )  SANIPUMP Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Csévharaszt (HU)

 ( 740 )  dr. Hrabéczy Miklós ügyvéd, Monor

  
( 546 )

 ( 511 )  7    Szivattyúk [gépek], szivattyúk.

  11    Illemhelyek, WC-k [szaniteráruk].

  37    Szivattyújavítás.

 ( 210 ) M 15 01721

 ( 220 ) 2015.06.25.

 ( 731 )  Hed-Land Kft., Nyíregyháza (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  1    Műtrágyák; műtrágyázó készítmények.

 ( 210 ) M 15 01750

 ( 220 ) 2015.06.29.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 15 01751

 ( 220 ) 2015.06.29.

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

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 15 01752

 ( 220 ) 2015.06.29.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 15 01753

 ( 220 ) 2015.06.29.

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

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, SBGK 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).

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

 ( 210 ) M 15 01764

 ( 220 ) 2015.06.30.

 ( 731 )  Ars Sacra Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dragonits Márta, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Brosúrák, vékony fűzött könyvek, naptárak, szórólapok.

 35    Marketing, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 szponzorok felkutatása, sajtófigyelés.

 41    Előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, filmszínházi előadások, konferenciák szervezése

és lebonyolítása, könyvkiadás, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési

célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások, színházi produkciók, versenyek szervezése, zenekarok

 szolgáltatásai.
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 ( 210 ) M 15 01815

 ( 220 ) 2015.07.07.

 ( 731 )  CD Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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 01816

 ( 220 ) 2015.07.07.

 ( 731 )  CD Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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 01817

 ( 220 ) 2015.07.07.

 ( 731 )  INTER-KONTAKT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01926

 ( 220 ) 2015.07.16.

 ( 731 )  TW Business Solution Kft., Püspökladány (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adóbevallások elkészítése; fénymásolás; irodai munkák; piackutatás; reklámozás; tájékoztatás; üzleti

 felvilágosítás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

  36    Bérházak kezelése; biztosítás; ingatlankezelés; ingatlanügy letek; pénzügyi ügyletek.

 41    Bálok szervezése; eszmecserék; fogadások tervezése (szórakoztatás); gyakorlati képzés (szemléltetés);

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális tevékenységek;

nevelés; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk

[nem letölthetők]; pályaválasztási tanácsadás; sporttevékenységek; szakmai képzés; szemináriumok rendezése és

 vezetése; szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

 ( 210 ) M 15 02141

 ( 220 ) 2015.08.05.

 ( 731 )  Harangozó Eszter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szenteleki Judit, dr. Szenteleki Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Bélyegzők, pecsétek; blokkok [papíráruk]; borítékok [papíráruk]; ceruzák; címbélyegzők, címbélyegek;

címkék, nem szövetből; értesítések [papíráruk]; füzetek; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus

ábrázolások; írókészletek [papíráruk]; iskolaszerek [papíráruk]; levelezőlapok; levélpapír; matricák, lehúzóképek;

noteszok; nyomatok [metszetek]; nyomtatványok; öntapadó címkék [papíráruk]; papíráruk; söröskorsó alátétek;

 szalvéták, papírból; tányéralátétek papírból; üdvözlőlapok/kártyák.

  21    Eldobható tányérok; poharak papírból vagy műanyagból; tálcák; tányérok.

  25    Bodyk [alsóruházat]; csecsemőkelengyék, babakelengyék.

 ( 210 ) M 15 02192

 ( 220 ) 2015.08.12.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 210 ) M 15 02193

 ( 220 ) 2015.08.12.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 109 darab közlést tartalmaz.
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