
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 15 00022

 ( 220 ) 2015.01.09.

 ( 731 )  ELECTROPOINT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00027

 ( 220 ) 2015.01.10.

 ( 731 )  Ágymester Manufaktúra Kft., Gyál (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ÁGYMESTER

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

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

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

 jegyzékébe tartozó valamennyi áru).

  24    Bútorhuzatok textilből, bútorszövetek, kárpitok, bútorvédő huzatok.

  37    Bútorok karbantartása, bútorok kárpitozása, bútorfelújítás, bútorjavítás.

 ( 210 ) M 15 00454

 ( 220 ) 2015.02.17.

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

 ( 740 )  dr. Budai Péter, Budapest

 ( 541 ) mert jogában áll

 ( 511 )   36    Alkuszi/ügynöki tevékenység, biztosítási tanácsadás, biztosítási ügynöki tevékenység, biztosítások.

  45    Jogi dokumentumok elkészítése, jogi kutatás, képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások].

 ( 210 ) M 15 00710

 ( 220 ) 2015.03.10.

 ( 731 )  Hungaro-Food 2009 Kft., Békésszentandrás (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországon előállított baromfi, nem élő; disznóhús; disznózsír: hentesáruk; hús; húskonzervek;

 hús,tartósított; kolbász; májpástétom; sajtok; sonka; sózott hús; vadhús.

 39    Áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás; fuvarozás; raktározás, tárolás; szállítási logisztikai

 szolgáltatások; szállítási szolgáltatások; szállítmányozás, termékek csomagolása.

 40    Anyagok összeállítása mások megrendelése szerint; élelmiszerek és italok tartósítása; élelmiszerek

 fagyasztása; élelmiszerek füstölése.

 ( 210 ) M 15 01161

 ( 220 ) 2015.04.28.

 ( 731 )  Rajkó Művészegyüttes Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berendy Beatrix, Dr. Berendy Beatrix Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) RAJKÓ ZENEKAR

 ( 511 )   15    Hangszerek.

 16    Papír és karton anyagból reklám és propaganda céljára készült termékek, plakátok, lemezborítók, ismertető

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

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

 klisék.

  39    Szállítás, utazásszervezés.

  41    Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 15 01234

 ( 220 ) 2015.05.06.

 ( 731 )  Magyar Vasúttörténeti Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó László, Szabó & Dénes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Európai Kerti vasutak találkozója

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01249

 ( 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.

 ( 210 ) M 15 01365
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 ( 220 ) 2015.05.20.

 ( 731 )  dr. Chen Zen, Budapest (HU)

  

( 591 )

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

 ( 210 ) M 15 01506

 ( 220 ) 2015.06.04.

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

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

 ( 541 ) Online mindig könnyebb

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01620

 ( 220 ) 2015.06.16.

 ( 731 )  K & K Family Zöldség-szervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Zsámbék (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Feldolgozatlan gyümölcsök; feldolgozatlan zöldségek; friss gyümölcsök; friss salátazöldségek; friss

 zöldségek; kerti saláták; konyhakerti növények; konyhakész salátakeverék; nyers gyümölcsök; nyers zöldségek.

  40    Élelmiszer feldolgozás, zöldség feldolgozás.

 ( 210 ) M 15 01763

 ( 220 ) 2015.06.30.

 ( 731 )  Tutti Élelmiszeripari Kft., Rábapatona (HU)

  

( 554 )

 ( 511 )  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 01808

 ( 220 ) 2015.07.06.

 ( 731 )  MEC Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 4. szám, 2016.02.29.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M259



  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

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

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 01883

 ( 220 ) 2015.07.10.

 ( 731 )  HAZAI KÁVÉ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Baja (HU)

 ( 740 )  dr. Reiniger Balázs ügyvéd,Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Magyarországon feldolgozott kávék.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 01948

 ( 220 ) 2015.07.16.

 ( 731 )  MOM Sensors Kft. 100%, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Erdős Ádám, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Derivatograph

 ( 511 ) 9    Anyagvizsgáló készülékek és gépek; adatfeldolgozó készülékek; apertométerek, fénynyílásmérők (optika);

asztronómiai készülékek és műszerek; denzitométerek, sűrűségmérők; detektorcsövek; detektorok; diagnosztikai

készülékek, nem gyógyászati használatra; diffrakciós készülékek (mikroszkópia); elektromos veszteségjelző

készülékek; elektronikus jeladók; ellenőrzőberendezések, elektromos; ellenőrzőkészülékek nem gyógyászati

használatra; erősítők; felmérő eszközök (geodézia); fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök;

gazométerek (mérőműszerek); geodéziai műszerek és készülékek; higrométerek, (lég)nedvességmérők;

hőmérséklet-szabályozó készülékek; hullámhosszmérők; hőmérők, nem gyógyászati használatra; kemencék

laboratóriumi használatra; kromatográfok laboratóriumi használatra; kronográfok (időtartamregisztráló

készülékek); lézerek, nem gyógyászati használatra; megfigyelő műszerek; mércék, mértékek, mérőműszerek;

mérőberendezések, mérőműszerek; mérőkészülékek, elektromos; mérőműszerek; olvasztótégelyek

(laboratóriumi); optikai készülékek és eszközök; optikai letapogatóegységek; röntgenkészülékek és berendezések,

nem gyógyászati használatra; spektográfok; spektroszkópok; súlymérő gépek; súlymérő készülékek és eszközök;

sűrűségmérők, enziméterek; tükrök (optika), vákuummanométerek, vákuummérők; visszaverődés-mérők,

 reflektométerek.

 10    Elemzőkészülékek gyógyászati használatra; röntgenkészülékek gyógyászati használatra; röntgensugarak

előállítására szolgáló készülékek és berendezések gyógyászati használatra; lézerek gyógyászati használatra;

 ultraibolya lámpák gyógyászati használatra.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01963

 ( 220 ) 2015.07.21.

 ( 731 )  Családbarátfürdő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  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).

 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 01980

 ( 220 ) 2015.07.21.

 ( 731 )  Mohács Maximal Kajak-Kenu Team, Mohács (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    A védjeggyel (logó), versenymegnevezéssel ellátott törölközők, zászlók értékesítése, védjeggyel (logó),

 versenymegnevezéssel ellátott ruházati cikkek értékesítése.

  41    Kajak és kenu sportversenyek szervezése, sportrendezvények lebonyolítása.

 ( 210 ) M 15 02003

 ( 220 ) 2015.07.23.

 ( 731 )  Arany-Szabó és Társa Fordító, Tolmács és Pályázatíró Betéti Társaság 100%, Pécs (HU)

 ( 541 ) Iskolasziget

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű

 média; számítógépes szoftverek.

 16    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.

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 15 02018

 ( 220 ) 2015.07.27.

 ( 731 )  Misi Tamás, Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) Férfiálom
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 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények; gyógyhatású egészségápoló termékek és kozmetikai

készítmények; növényi kivonatokból készült vagy azokat tartalmazó gyógyhatású készítmények, ásványi

 élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők emberek számára, higiéniai kenőanyagok.

  10    Szexbabák, szexuális játékszerek, óvszerek, vibrátorok.

 35    Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények; gyógyhatású egészségápoló termékek és kozmetikai

készítmények; növényi kivonatokból készült vagy azokat tartalmazó gyógyhatású készítmények, ásványi

élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők emberek számára, higiéniai kenőanyagok, szexbabák, szexuális

 játékszerek, óvszerek, vibrátorok kiskereskedelme, csomagküldő, valamint e-kereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 02019

 ( 220 ) 2015.07.27.

 ( 731 )  Szemerédi Mária, Kőszeg (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Nemesfémekből és ötvözeteikből készült, vagy ezekkel bevont férfi, női, gyerek ékszerek, fülbevalók,

gyűrűk, karkötők, medálok, brossok, nyakkendőtűk, mandzsettagombok, ékszertokok, apró díszítőtárgyak, bizsuk

 [ékszerek], kulcstartók, kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek, érmék, órák.

 20    Lakberendezési és kegyeleti dísztárgyak szárított növényi részekből (virág, termés, levél, gyökér), faliképek,

 képkeretek; dobozok nem fémből.

 26    Hajdíszek, hajráfok, csatok, hajgumik, kalapdíszek, dísz gombok, varródobozok, szárítással tartósított

 növényi részek (virág, termés, levél, gyökér) díszítésre.

 ( 210 ) M 15 02041

 ( 220 ) 2015.07.28.

 ( 731 )  PDP TRADE '99 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Fábián Bernadette, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, alufóliák.

 16    Papíráruk, papíripari cikkek, irodagépek és irodai cikkek, csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem

 tartoznak más osztályokba).

  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok, takarító eszközök.

 ( 210 ) M 15 02042

 ( 220 ) 2015.07.28.

 ( 731 )  PDP TRADE '99 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Fábián Bernadette, Szeged

  

( 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).

 16    Papíráruk, papíripari cikkek, irodagépek és irodai cikkek, csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem

 tartoznak más osztályokba).

 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 02112

 ( 220 ) 2015.08.04.

 ( 731 )  dr. Medveczki Mihály, Budapest (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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02146

 ( 220 ) 2015.08.05.

 ( 731 )  Scitec International S.á.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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; gombaölőszerek

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); acetátok gyógyszerészeti használatra; akonitin; albumin

étrend-kiegészítők; albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati alkalmazásra; albumintartalmú készítmények

gyógyászati alkalmazásra; aldehidek gyógyszerészeti alkalmazásra; algicidek; alginát étrend-kiegészítők;

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

használatra; alkohol gyógyszerészeti célokra; állatgyógyászati gyógyszerek; állatgyógyászati készítmények;

állatok lemosására szolgáló szerek; áloé vera készítmények gyógyszerészeti célokra; altatószerek;

alumínium-acetát gyógyszerészeti használatra; aminosavak állatgyógyászati használatra; aminosavak

humángyógyászati használatra; angosztúrakéreg gyógyászati használatra; antibiotikumok; antioxidáns pirulák;

anyarozs gyógyszerészeti használatra; aranyat tartalmazó fogászati amalgámok; aranyér elleni készítmények;

ásványi élelmiszerkiegészítők; ásványvizek gyógyászati használatra; ásványvíz-sók; asztma elleni tea; atkairtó

szerek; bakteriológiai készítmények humán- és állatgyógyászati használatra; baktériumkészítmények humán- és

állatgyógyászati használatra; baktériumtartalmú mérgek; balzsamdióhéj gyógyszerészeti használatra;

balzsamkészítmények gyógyászati használatra; balzsamok gyógyászati használatra; barnító pirulák; bébiételek;

bébinadrágok papírból vagy cellulózból eldobhatók; bedörzsölőszerek;biocidok; biológiai készítmények

állatgyógyászati használatra; biológiai készítmények humángyógyászati célra; biológiai szövetkultúrák

állatgyógyászati célokra; biológiai szövetkultúrák gyógyászati célokra; bizmutkészítmények gyógyszerészeti

használatra; bizmut-szubnitrát gyógyszerészeti használatra; borkő gyógyszerészeti használatra; borogatások;

borogatások (meleg); bőrápoló gyógyszerkészítmények; bőrkeményedés elleni készítmények; bróm

gyógyszerészeti használatra; búzacsíra étrend-kiegészítők; cédrusfa rovarriasztókénti használatra; cellulózészterek

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

citromfűtea gyógyszerészeti használatra; csersav (galluszsav) gyógyszerészeti használatra; csíramentes vatta;

csontcement sebészeti vagy ortopédiai használatra; csukamájolaj; dezodorok nem személyes vagy állatok általi

használatra; dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; diabetikus kenyér gyógyászati használatra; diagnosztikai
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készítmények; diasztáz gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek

gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati használatra; digitalin; dohánykivonatok (rovarirtó szerek);

dohánymentes cigaretták gyógyászati használatra; drogok gyógyászati használatra; édesgyökér gyógyszerészeti

használatra; édesgyökér nyalókák gyógyszerészeti használatra; édeskömény gyógyászati használatra; egérirtó

szerek; égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények; inkontinencia-pelenkák; egészségügyi kendők;

egészségügyi fehérneműk; egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; élelmi rostok;

élesztő gyógyszerészeti használatra; élesztő tartalmú étrendkiegészítők; elixírek (gyógyszerészeti készítmények);

elsősegély gyógyszerdobozok; emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti használatra; enzimek állatgyógyászati

használatra; enzimek gyógyászati használatra; enzimkészítmények állatgyógyászati használatra;

enzimkészítmények gyógyászati használatra; erősítőszerek(gyógyszerek); érzéstelenítőszerek, anesztetikumok;

észterek gyógyszerészeti használatra; éterek gyógyszerészeti használatra; étrend-kiegészítő enzimek;

étrendkiegészítők állatok számára; étvágycsökkentő pirulák; étvágycsökkentő szerek gyógyászati használatra;

eukaliptol gyógyszerészeti használatra; eukaliptusz gyógyszerészeti használatra; fagyás okozta gyulladás elleni

termékek; fagyást(testrészé) gyógyító kenőcs gyógyszerészeti használatra; fájdalomcsillapítók; faszén

gyógyszerészeti használatra; fejfájás (migrén) elleni készítmények; fenol gyógyszerészeti használatra; féreghajtó;

féregirtó szerek; fertőtlenítő (csíraölő) szerek; fertőtlenítő füstölő készítmények gyógyászati használatra;

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

fertőtlenítő vatta; fertőzésgátló (antiszeptikus) szerek; filoxéra kezelésére szolgáló vegyi termékek; fogászati

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

fogcementek; fogsorragasztók, fogtömő anyagok; fogzást elősegítő készítmények; fogyasztó pirulák; formaldehid

gyógyszerészeti használatra; foszfátok gyógyszerészeti használatra; főzetek gyógyszerészeti használatra;

fürdősók; fürdősók gyógyászati használatra; füstölőrudak; füvek füstölésre, gyógyászati használatra; gabonafélék

feldolgozásának melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati használatra; gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi

termékek; gázok gyógyászati használatra; géz kötésekhez; glicerin gyógyászati használatra; glicerofoszfátok;

glükóz étrendkiegészítők; gombaölő szerek, fungicidek; guajokol gyógyszerészeti használatra; gumigutti,

gumigyanta gyógyászati használatra; gumi gyógyászati használatra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógycukor;

gyógycukorkák; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógyitalok; gyógynövények;

gyógyszerek fogászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszeres fürdőkészítmények;

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

készítmények; gyógyteák; gyomirtó szerek, herbicidek; gyöngyházpor gyógyászati célokra; gyűrűk

lábtyúkszemekre; gyűrűk reuma ellen; hajkenőcsök gyógyászati használatra; hajtószerek; halliszt gyógyszerészeti

használatra; hashajtók; hematogén szerek; hemoglobin; herbateák gyógyászati használatra; hidrasztin;

hidrasztinin; hidrogénperoxid gyógyászati használatra; higany-klorid, kalomel; higanytartalmú kenőcsök;

higiéniai tamponok; hólyaghúzó szerek; hormonok gyógyászati használatra; hörghurut elleni készítmények;

húgyúti bántalmak elleni készítmények; húsleves táptalaj mikroorganizmus tenyészetekhez; hűtő spray-k

gyógyászati használatra; hüvelyöblítő készítmények; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati használatra;

idegerősítő szerek; ír moha gyógyászati használatra; iszap fürdőkhöz; iszap, orvosi; izotópok gyógyászati

használatra; izzadás elleni gyógyszerek; jalapa (gyökér); jód gyógyszerészeti használatra; jodidok

gyógyszerészeti használatra; jodoform; jódtinktúra; jujuba, gyógyhatású; káliumsók gyógyászati használatra;

kámforgyógyászati használatra; kámforolaj gyógyászati használatra; kandiscukor gyógyászati használatra;

kaporolaj gyógyászati használatra; kapszulák gyógyszerekhez; karbonil (parazitaölő szer); karkötők gyógyászati

használatra; karkötők reuma ellen; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; kasu gyógyszerészeti

használatra; kaucsuk fogászati használatra; kazein étrendkiegészítők; keményítő diétás vagy gyógyszerészeti

használatra; kendők gyógyszeres lemosószerekkel átitatva; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; kénrudacskák

fertőtlenítésre; kénvirágok gyógyszerészeti célokra; készítmények a szexuális aktivitás csökkentésére;

készítmények gyógyfürdő terápiához; kínafakéreg gyógyászati használatra; kinin gyógyászati használatra; kinolin

gyógyászati használatra; klorál-hidrát gyógyszerészeti használatra; kloroform; kokain; kollírium(szemvíz);

kollódium gyógyszerészeti használatra; komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; komlóliszt, lupulin
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gyógyszerészeti használatra; kondurangókéreg gyógyászati használatra; kontaktlencse-tisztító készítmények;

korhadást okozó gombák elleni készítmények; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények;

kőrisbogárpor; kötés, pólya kötözésre; kötszerek (orvosi) sebkötözésre; kötszer, mullpólya, sebkötő géz; kreozot

gyógyszerészeti használatra; kriptogámiás betegségek elleni szerek; krotonkéreg, tejfűkéreg; kúpok (végbél- vagy

hüvely); kuráre; kutya lemosószerek (öblítő); kutya mosdatószerek; kvassziafa gyógyászati használatra;

kvebrácsófa gyógyászati használatra; lábizzadás elleni gyógyszerek; lakmuszpapírok orvosi vagy állatorvosi

célokra; lárvairtó szerek; lázcsillapító szerek; lecitin étrend-kiegészítők; lecitin gyógyászati használatra;

légtisztító készítmények; légyfogó enyv; légyfogó papír; légyirtó készítmények; lemosószerek állatgyógyászati

használatra; lemosószerek gyógyszerészeti használatra; lenmag étrend-kiegészítők; lenmag gyógyszerészeti

használatra; lenmagliszt gyógyszerészeti használatra; lenmagolaj étrend-kiegészítők; levegő szagtalanító

készítmények; liszt gyógyszerészeti használatra; magnézium-oxid-por gyógyszerészeti használatra; maláta

gyógyszerészeti használatra; malátás tejitalok gyógyászati használatra; mandulatej gyógyszerészeti használatra;

mangrovefakéreg gyógyszerészeti használatra; maró ceruzák; maróanyagok gyógyszerészeti használatra;

méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő gyógyászati használatra; menstruációs betétek; menta gyógyszerészeti

használatra; mentol; mérgek; mésztartalmú készítmények gyógyszerészeti használatra; meztelen csigák irtására

szolgáló szerek; migrén elleni ceruzák; mikroorganizmus kultúrák gyógyászati és állatgyógyászati használatra;

mintázóviasz fogászati használatra; moleszkin (bőrutánzat) gyógyászati használatra; molyirtó papír; molyirtó

szerek; morzsikapor; mustár gyógyszerészeti használatra; mustárolaj gyógyászati használatra; mustártapaszok;

napfény okozta leégés elleni kenőcsök; készítmények napégésre gyógyszerészeti használatra; narkotikumok;

nátriumsók gyógyászati használatra; nedvszívó tampon; nemesfém ötvözetek fogászati célokra; növényi

gyökerek, orvosi használatra; növényi kérgek gyógyszerészeti használatra; nyakörvek állatoknak paraziták ellen;

nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra; nyugtatók; olajok gyógyászati használatra; oldatok

kontaktlencsékhez; oldószerek ragtapaszok eltávolítására; ólomvíz, gulárvíz; ópium; ópiumszármazékok;

opodeldok; organoterápiás készítmények; orvosi alkohol; őssejtek állatgyógyászati használatra; őssejtek

gyógyászati használatra; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra; övek egészségügyi betétekhez; oxigén

gyógyászati használatra; oxigénfürdők; papírmustár tapaszokhoz; parazitaölő készítmények; parazitaölő szerek;

párnák szoptatáshoz; pasztillák; cukorkák gyógyszerészeti használatra; patkánymérgek; pektin gyógyszerészeti

használatra; pelenkák állatoknak; babapelenkák; pepszinek gyógyszerészeti használatra; peptonok

gyógyszerészeti használatra; penész elleni vegyi készítmények; piócák gyógyászati használatra; pollen

étrend-kiegészítők; porcelán fogászati protézisekhez; propolisz étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti

célokra; protein étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; radioaktív anyagok gyógyászati

használatra; radiológiai kontrasztanyagok gyógyászati használatra; rádium gyógyászati használatra; rágógumi

gyógyászati használatra; ragtapasz orvosi célokra; rebarbaragyökér gyógyszerészeti használatra; repülősók;

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

rovarriasztó szerek kutyáknak; rovarriasztók; savak gyógyszerészeti használatra; élő szövetből álló sebészeti

implantátumok; sebészeti kötözőanyagok; sebészeti szövetek; sebszivacsok(gyógyító); sebtapaszok; sók

gyógyászati használatra; sperma mesterséges megtermékenyítéshez; szájöblítő szerek gyógyászati használatra;

szárító(nedvszívó)szerek, szikkatívok gyógyászati használatra; szarszaparilla gyógyászati használatra;

szarvasmarha lemosására szolgáló szerek; székrekedés elleni orvosságok; személyes szexuális síkosítószerek;

szemölcs elleni ceruzák; szemtapaszok gyógyászati használatra; szemvizek; szeroterápiás gyógyszerek;

szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra; szódabikarbóna gyógyszerészeti használatra; szőlő

betegségeinek kezelésére szolgáló vegyi termékek; szőlőcukor gyógyászati használatra; szteroidok; sztrichnin;

szulfonamidok (gyógyszerek); talajfertőtlenítő készítmények; tampon gyógyászati használatra; tápanyag

adalékok; tápanyagok mikroorganizmusok számára; tárnics, genciána gyógyszerészeti használatra; tejcukor

(laktóz) gyógyszerészeti használatra; tejes liszt csecsemők részére; tejfermentumok gyógyszerészeti használatra;

tengervíz gyógyfürdőhöz; terhesség megállapítására vegyi készítmények; termálvizek; terpentin gyógyszerészeti

használatra; terpentinolaj gyógyszerészeti használatra; timol gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati

használatra; tisztítószerek gyógyászati használatra; tisztított borkő gyógyszerészeti használatra; bütyökvédő
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párna; tyúkszemirtó szerek; vakcinák (oltóanyagok); vállövek sebészeti használatra; vatta gyógyászati

használatra; vazelin gyógyászati használatra; tisztasági betét; vegyi fogamzásgátlók; vegyi készítmények

állatgyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi reagensek humán vagy

állatgyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyszerészeti használatra; vegyi vezetők elektrokardiográf

(EKG) elektródákhoz; vér gyógyászati használatra; vérplazma; vértisztító szerek; vérzéscsillapító készítmények;

vérzéscsillapító rudak; vietnami balzsam gyógyászati használatra; vitaminkészítmények; zselatin orvosi célokra;

zsírok állatgyógyászati használatra; zsírok fejéshez; zsírok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők,

táplálék-kiegészítők, emberi fogyasztásra szánt tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; fehérje-, kreatin-,

karnitin- és/vagy aminosav tartalmú étrend-kiegészítők; sportolóknak szánt élelmiszerek; fehérje-, kreatin-,

 karnitin-, vitamin-, ásványi anyag- és/vagy aminosav tartalmú dúsított élelmiszerek; kondroitin készítmények.

 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;

acélgyapot tisztításhoz; aeroszol adagolók, nem gyógyászati használatra; akváriumfedők; akváriumok (szobai-);

állatsörték (kefeáruk és ecsetek); alomtartó dobozok [tálcák] lakásban tartott kis állatoknak; arcfestés

eltávolítására szolgáló készülékek, elektromos; asztaldíszek; asztali késtartók; asztalnemű, a kések, villák és

kanalak kivételével; autoklávok, gyorsfőző fazekak, nem elektromos; autómosó kesztyűk; baromfigyűrűk;

bébifürdőkádak, hordozható; bontófésűk; borotvapamacsok, borotvaecsetek; borotvapamacs-tartók; borsdarálók,

kézi; borstartók; bőr fényesítéshez; búvárszivattyúk, plungerek eldugult lefolyók tisztítására; cégtáblák

porcelánból vagy üvegből; cipőfényező készülékek, nem elektromos; cipőgombolók; cipőkanalak; cipőkefék;

cukorkásdobozok; cukortartók; cukrászati nyomózsákok; cumisüveg-melegítők, nem elektromos; csajkák, katonai

evőcsészék; csepegtetőedények, csészealjak; csészék; csizmahúzók; dagasztóteknők; darálók háztartási

használatra, kézi; demizsonok, üvegballonok; dezodoráló készülékek személyes használatra; dobozok

papírtörülközők adagolására; dobozok üvegből; dörzsölőeszközök (kefék); dörzsszivacsok bőrdörzsöléséhez;

dugóhúzók, elektromos és nem elektromos; dugók üvegből, üvegdugók; ecet- és olajtartók; ecet-olajtartó üvegek;

edények; edények kiöntőcsőrei; edények, nem elektromosan fűtött; edényfogók és -alátétek; edénykészletek;

edénymosó kefék; egérfogók; egészségügyipapír-adagolók; egészségügyipapír-tartók, vécépapírtartók;

éjjeliedények; eldobható tányérok; elektromos kefék, a géprészek kivételével; enyvesfazekak; eszközök

nyakkendők formatartására; ételburák; ételdobozok; étlaptartók; evőpálcikák (kínai -); fajanszedények;

fazekasáruk; fazékfedők; fecskendők virágok és más növények öntözéséhez; fedeles serlegek; felmosórongyok;

fémedények fagylalt és jeges italok készítéshez; festett üveg; fésűk; fésűk állatoknak; fésűk (elektromos);

fésűtartók; fogkefék; fogkefék(elektromos -); fogpiszkálók; fogpiszkálótartók; fogselyem, fogászati célokra;

fokhagymaprések (konyhai eszközök); forgatható csemegéstálak; formák jégkockákhoz; főzelékes tálak;

főzőedények; főzőeszközök, nem elektromos; füstfogók háztartási használatra; fűszertartók; grillállványok;

grillek, rostélyok (sütőeszközök); grillkesztyűk; gyapjúhulladék tisztításhoz; gyertyafogók cseppfogó karikái;

gyertyaoltók; gyertyatartó üvegedények (tartók); gyümölcsprések, nem elektromos, háztartási használatra; gyűrűk

madaraknak; habverők, nem elektromos; háztartási eszközök, kis méretű; háztartási keverőgépek, nem

elektromos; háztartási szűrők; hőszigetelt palackok; hőszigetelt tartályok; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez;

hőszigetelt tartályok italokhoz; húslocsoló pipetták; huzatok vasalódeszkákra; hütőpalackok; hűtőtáskák

(hordozható -), nem elektromos; illatszerfüstölők; itatóvályúk; ivóedények; ivókürtök; ivópalackok sportoláshoz;

ivópoharak; izotermikus zsákok; jászlak állatoknak; jegesvödrök, hűtővödrök;kancsók; kaptafák (tágítok); karos

gyertyatartók; kaspók, nem papírból; kátránykenő kefék, hosszú nyéllel; kávédarálók, (kézi -); kávéfőzők, nem

elektromos; kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek (szervizek); kávészűrők, nem elektromos; kefeáruk;

kefék; kefék (elektromos -), a géprészek kivételével; kefék lámpaüvegekhez; kefekötéshez anyagok; kefék

tartályok tisztítására; kenőecsetek; kenyérkosarak, háztartási; kenyérvágó deszkák; kerámiák háztartási

használatra; kertészeti kesztyűk; kesztyűk fényesítéshez; kesztyűk háztartási használatra; kesztyűtágítók; ketrecek

kedvtelésből tartott állatoknak; keverőkanalak (konyhai eszközök); kézi keverőpalackok (koktél shaker); kézi

szőnyegporolók, prakkerek; kisnyársak (tűk) fémből, sütéshez; kis seprők, nem elektromos, háztartási
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használatra; koktélkeverők; kompótos csészék; konyhai darálók, nem elektromos; konyhai edénykészletek;

konyhai eszközök, kis méretű; konyhai vágódeszkák; konyhai tárolók; korsók; kosarak háztartási használatra;

kozmetikai eszközök; kozmetikai spatulák; körömkefék; kristályok(üvegáruk); kvarcüvegrostok, nem textilipari

használatra; lapátkák (asztalneműk); lapátkák (konyhai eszközök); lapos csészék,tálkák; laposüvegek; légy

csapdák; légyfogók (légycsapók); lemezek tej kifutásának meggátlására; levesestálak; likőröskészletek;

locsolókannák, öntözőkannák; lókefék; lóvakarók (szerszámok); lúgozókádak; madárfürdők; madárkalitkák;

majolika;malacperselyek; medencék (tartályok); mellszobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből;

metéltkészítő készülékek, kézi működtetésű; mopfacsarók; morzsalapátok; mosdószivacsok; mosódeszkák;

műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; nadrágvasalók, nadrágakasztók; nem elektromos

ételpárolók; nem elektromos, konyhai darálók; nyeles cserépserpenyők; nyeles serpenyők; nyélre erősített

felmosórongyok; olajsütők, nem elektromos; olvasztott kvarc (félkész termék), nem építéshez; opálüveg;

ostyasütők, nem elektromos; öntőformák (háztartási eszközök); öntözőberendezések; öntözőeszközök;

öntözőrózsák; palackalátétek, nem papírból, nem sztalneműk;palacknyitók, elektromos és nem elektromos;

palackok; pamuthulladék tisztításhoz; papírkosarak; papírtálcák; parfümpermetezők, illatszerpermetezők;

patkányfogók (csapdák); piknikhez edénykészletek; piperetáskák, neszesszerek; pipetták (borkóstoláshoz);

poharak papírból vagy műanyagból; porcelándíszek; porcelánok; porított üveg dekorációs célra; porrongyok;

portalanító készülékek, nem elektromos; púderdobozok; púderpamacsok; reszelők konyhai használatra; rosták

(háztartási eszközök); rovarcsapdák; rovarok vonzására és elpusztítására szolgáló elektromos eszközök;

ruhacsipeszek; ruhafeszítők; ruhaszárító állványok; sajtharangok; salakrosták, hamurosták (háztartási eszközök);

salátástálak; sámfa; sámfák (tágítok); seprűk, seprők; serpenyők sütéshez; sertéssörték; sikálóeszközök fémből

nyeles serpenyőkhöz; síküveg (nyersanyag); sminkszivacsok; sodrófák, nyújtófák tésztákhoz; sószórók;

söröskorsók; sörték kefékhez; spicckanalak (konyhai eszközök); súrolópárnák konyhai használatra; süteményes

tálcák; süteményformák; sütemény (keksz) vágók; süteményvágók; sütő alátétek; sütőformák; szájzuhanyok;

szalvétákhoz gyűrűk; szalvétatartók; szappanadagolók; szappandobozok; szappantartók; szarvasbőr tisztításhoz;

szemetesládák, szemetesedények; szemöldökkefék; sziták (háztartási eszközök); szivacsok háztartási használatra;

szivacstartók; szívószálak; szobai terráriumok (viváriumok); szobrocskák porcelánból, kerámiából, terrakottából

vagy üvegből; szobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; szódásszifonok; szórófejek

öntözőcsőhöz; szőnyegseprők; szűrők (passzírozók); tálak; tálalátétek (asztali eszközök); tálcák; tálcák háztartási

használatra; tálcák papírból, háztartási használatra; tányérok; tartályok háztartási vagy konyhai célokra; teababák;

teafőző tojások; teásdobozok; teáskannák; teáskészletek (terítékek); teaszűrők; tejüvegek, opálüvegek;

terráriumok, (növénytermesztéshez); textilből készült vödrök; tisztítóeszközök, kézi működtetésű; tisztító

(fényesítő) anyagok, a papír és a kő kivételével; tisztítógépek és eszközök, nem elektromos, háztartási

használatra; tisztítókóc; tisztítópárnák; tisztítórongyok; toaletteszközök; toalettkefék, WC-kefék; tojástartók;

tojató tojások (mesterséges); tollseprűk; tortalapátok; tölcsérek; törlőrongyok; törülközőtartó sínek és gyűrűk;

urnák; üstök, katlanok; üstök, nem elektromos; üvegampullák (tartályok); üveg, beépített vékony elektromos

vezetékekkel; üvegedények (savszállításra); üvegek(tárolóedények); üveg járműablakokhoz (félkész termék);

üvegkancsók; üvegmozaikok, nem építési célra; üveg nyers vagy félig megmunkált állapotban, az építési üveg

kivételével; üvegpalackok (tartályok); üvegrostfonál, nem textilipari használatra; üvegrost nem szigetelési, vagy

textilipari használatra; üvegtálak; üveggyapot, nem szigetelési célra; vajtartó burák; vajtartók; vályúk;

vasalóállványok; vasalódeszkák; vázák; vécépapírtartók; viaszpolírozó készüléke, nem elektromos;

virágállványok (virágok elrendezésére); virágcserepek; virágládák ablakba; vödrök; zárak fazékfedőkhöz;

 zománcozott üveg; italkeverők; shakerek.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák;

alvómaszkok; atlétatrikók; bélések készruhákhoz (ruházatrészei); boák (nyakbavalók); bodyk (alsóruházat);

bőrruházat; bőrszegek futballcipőkhöz; bugyik; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek; cipők; cipősarkak;

cipőtalpbetétek; cipővasalások; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csecsemőnadrágok (ruházat); csuklyák,

kapucnik (ruházat); csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők (ruházat); dupla sarkok harisnyára; dupla sarkok

lábbelikhez; dzsekik; dzsömper ruhák; dzsörzék (ruházat); egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; facipők;
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fátylak (ruházat); fejfedők (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fityulák;

futballcipők; fülvédők (ruházat); fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák;

fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzők; fűzők (ruházat); fűzős bakancsok; fűzővédők; gabardinok

(ruházat); gallérok (ruházat); harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők; harisnyatartós

csípőfűző; hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingmellek (csipkés); ing-szatlik; ingvállak, pruszlikok; izzadságfelszívó

alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; izzlapok; jelmezek; kabátok; kalapok; kalapvázak; kamáslik

(bokavédők); kaplik, cipőorrok; karék, manipula (egyházi ruházat); keményingmellek, plasztronok; kerek papi

sapkák; kerékpáros öltözetek; készruhák; kesztyűk (ruházat); kézelők (ruházat); kezeslábasok (felsőruházat);

kombinék (alsóneműk); kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruházat), kötöttáruk; lábbeli felsőrészek;

lábbelik; lábszárvédők, kamáslik; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik;

mantillák (csipke fejkendők); matrózblúzok; mellények; mellények halászoknak/horgászoknak; melltartók;

miseruhák, kazulák; mitrák; műbőr ruházat; püspöksüvegek; muffok, karmantyúk (ruházat); munkaruhák,

munkaköpenyek; művésznyakkendők; nadrágok; nem elektromosan fűtött lábmelegítők; női ruhák; nyakkendők;

nyaksálak (sálak); öltözékek vízisíeléshez; övek (ruházat); papírkalapok (ruházat); papírruházat; papucsok;

párkák; partedlik, nem papírból; pelerinek; pénztartó övek (ruházat); pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak

(szőrmék); pulóverek; rámák lábbelikhez; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházat, ruhaneműk; ruhazsebek; sálak;

sapkák; sárcipők; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skort-ok (túraszoknyák); spárgatalpú vászon lábbelik;

sportcipők; sport lábbelik; sportmezek; strand lábbelik; strandruhák; svájcisapkák, barettek; szandálok; szárik;

szarongok; szemellenzők (fejfedők); szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrmék (ruházat); szvetterek; talpak

lábbelikhez; talpallók (nadrághoz); tarka selyemkendők (nyaksálak); tartók (nadrághoz, harisnyához);

térdnadrágok; térdszalagok, harisnyakötő szalagok; tógák; tornacipők; tornaruházat; turbánok; ujjatlan kesztyűk;

 vállkendők, nagykendők; vállszalagok; vízhatlan ruházat; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.

 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; ajvár (tartósított paprika);

alacsony zsírtartalmú burgonyachips-ek; albumin étkezésre; albumintartalmú tej; algakivonatok élelmiszerként;

alginátok táplálkozási célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; állati velő táplálkozási célra; almapüré; áloé vera

emberi fogyasztásra elkészítve; aludttej; amerikai mogyoróvaj; angolszalonna; aszalt kókuszdió; bab, tartósított;

baromfi, nem élő; borsó, tartósított; bundás burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonyaszirom; csemegeuborka;

csigatojások táplálkozási célra; csontolaj, étkezési; datolya; disznóhús; disznózsír; dzsemek; erjesztett tejes italok

étkezési célokra; faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott fokhagyma; fésűkagylók, nem élő;

földimogyoró, elkészítve; garnéla rákok, nem élő; gomba, tartósított; gyömbérdzsem; gyümölcs csipsz;

gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcs, párolt;

gyümölcspép; gyümölcssaláták; hagyma, tartósított; halból készített ételek; halenyv, zselatin táplálkozási

használatra; halfilé; halikra, elkészítve; halkonzervek; halliszt emberi fogyasztásra; hal mousse-ok; hal, nem élő;

hal, tartósított; hentesáruk; heringek (nem élő); homár, nem élő; hummusz (csicseriborsókrém); hús;

húskivonatok; húskocsonya; húskonzervek; húsleves, erőleves; húsleveshez (táptalajhoz) készítmények; húsleves

koncentrátumok; hús,tartósított; joghurt; kagylók, (ehető -), nem élő; kagylók, nem élő; kakaóvaj; kandírozott

(cukrozott) gyümölcsök; kaviár; kefir; kimcsi (erjesztett zöldségféleség); kókuszolaj; kókuszvaj; kókuszzsír;

kolbász; kompótok; krokett; kukoricaolaj; kumisz (tejes ital); languszták, nem élő; lazac (nem élő); lecitin

étkezési célokra; lekvár; lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; levesek; leves készítmények;

madárfészkek, ehető; magvak, elkészítve; máj; májpástétom; mandula, őrölt; margarin; mazsola; milk shake-ek

(tejalapú frappé italok); mogyorók, elkészített; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; olajbogyó,

tartósított; olajok, étkezési; olívaolaj, étkezési; osztriga, nem élő; pacal; pálmamag olaj, táplálkozási használatra;

pálmaolaj táplálkozási használatra; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; pektin táplálkozásra; pikkalilli;

prosztokvasa (savanyított tej); rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő; repceolaj, étkezési;

rjazsenka (erjesztett sült tej); roston sült tengeri moszat; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; selyemhernyó

gubó, emberi fogyasztásra; snack ételek (gyümölcsalapú -); sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips;

sűrített tej; szardella, ajóka; szardínia (nem élő); szárított zöldségek; szarvasgomba, tartósított; szezámolaj;
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szmetana (tejföl); szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójatej (tejpótló); tahini (szezámmagkrém); tej;

tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejoltó; tejsavó; tejszínhab; tejszín (tejtermék); tejtermékek; tengeri rákok,

apró, nem élö; tengeri-uborka, nem élő; tofu; tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes -); tojások;tojáspor;

tojássárgája; tonhal (nem élő); tőzegáfonya szósz (befőtt); vadhús; vaj; vajkrém; véreshurka (hentesáru);

virágporkészítmények (élelmiszer); zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok (habok);

zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zselatin; zselék, étkezési;

zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre; tej és

tejtermékek; tejsavó és egyéb tejtermékek; szójalecitin étkezési célokra; lenmagolaj étkezési célokra; protein

 alapú termékek; fehérje-, kreatin-, karnitin és/vagy aminosav tartalmú tejalapú italok.

 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; algák (fűszer); amerikai mogyorós cukrászsütemények; amerikai palacsinták;

ánizsmag; aprósütemény; aprósütemény, teasütemény; aromák italokhoz, az illóolajok kivételével; aromák

süteményekhez, az illóolajok kivételével; aromás készítmények élelmezéshez; árpa, hántolt; árpaliszt; árpa, porrá

tört; babliszt; bonbonok (cukorkák); borkő kulináris használatra; bors; briós; burgonyaliszt; búzacsíra emberi

fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; cheeseburgerek (szendvicsek); chips (gabonakészítmény); chow-chow

(ízesítőszer); chutney (fűszeres ízesítő); cikória (pótkávé); cukor; cukorból készült tortadíszek; cukorkaáruk;

cukormáz süteményekhez; cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; curry (fűszer);

csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek;

csokoládés mousse-ok (habok); csokoládés tej (ital); dara emberi táplálkozásra; darált fokhagyma (fűszer);

desszertmousse-ok (cukrászáru); diófélékből készült lisztek; ecet; édesgyökér (cukrászáru); édesgyökér nyalókák

(cukrászáru); édesítőszerek, (természetes -); élelmiszer ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztő

ételekhez; élesztők, erjesztő anyagok tésztákhoz; eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az

illóolajokat; ételízesítő (fűszer); fagyasztott joghurt (cukrászati jég); fagylalt, jégkrém; fahéj (fűszer); fűszerek;

fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; gabonakészítmények; glutén adalékok kulináris célokra; glutén (sikér) étkezési

használatra; glükóz étkezési használatra; gríz, kuszkusz, búzadara; gyömbér (fűszer); gyümölcs coulis-k

(mártások); gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru]; gyümölcsös sütemények/torták; halva (édességféle); hominy

(kukoricapép vízzel vagy tejjel); húslé, mártás, szaft; húspástétomok; húspuhító szerek, háztartási használatra;

ízesítőszerek; jég (ehető-); jeges tea; jégfrissítő italokhoz, ételekhez; jégkrémpor; jég, természetes vagy

mesterséges; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kandiscukor; kapribogyók; karamellák (cukorkák); kávé;

kávé alapú italok; kávéaromák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; keksz; kekszek; kenyér; kenyér kovász nélkül,

macesz; kerti füvek, konzervált (ízesítőszer); ketchup [szósz]; konyhasó; kovász; kötőanyagok fagylaltokhoz,

jégkrémekhez; kötőanyagok kolbászhoz; kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kukorica,

sült; kurkuma; lenmag emberi fogyasztásra; lepények (gyümölcsös -); lisztek; liszttartalmú ételek; magas protein

tartalmú gabonaszeletek; majonéz; makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra; malátakivonat

élelmezési célra; malátás kekszek; mandulapép; mandulás cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény;

marcipán; marinádok (fűszeres pácok); méhpempő; melasz; menta a cukrászat részére; mentabonbonok,

mentacukorkák; metélttészta-alapú készételek; metélttészta, nudli, galuska; méz; mézeskalács; mustár;

mustárliszt; müzli; müzliszeletek; nádcukor szirup; nem gyógyászati infúziók; növényi készítmények pótkávéként

való használatra; palacsinták; pálmacukor; paprika, őrölt (ételízesítő); paradicsomszósz; pasztillák (cukrászáru);

pattogatott kukorica; pelmenyi (orosz, hússal töltött gombóc); pesto (szósz); piskóták; pizzák; pótkávé; pralinék;

propolisz; pudingok; quiche (tésztában sült sós sodó); rágógumi; ravioli; rizs; rizspuding; rizssütemény; sáfrány

(ételízesítő); salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú -); snack ételek (rizs alapú-); só élelmiszerek tartósítására;

sonkamáz; sós kekszek; sörecet; spagetti; sütemények; süteményekhez való tészta; süteménypor; süteménytészta;

sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; sütőpor; sütőszóda (szódabikarbóna sütési célokra);

szágó; szegfűszeg (fűszer); szendvicsek; szerecsendió; szójabab-pástétom (ételízesítő); szójaliszt; szójaszósz;

szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások); szörbet (fagylalt); szusi; tabulé; taco; tápióka; tápiókaliszt; tavaszi

tekercs; tea; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; tejsodó (vaníliás krém);
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tejszínhabot keményítő termékek; tengervíz főzéshez; tésztában sült pástétom; tésztafélék; tésztaöntetek; tortilla;

töltött cukorkák, fondan (cukrászáru); vanília (ízesítőszer); vanillin (vaníliapótló); vareniki (ukrán töltött

gombóc); vermicelli, nudli, metélt tészta; zabalapú ételek; zabdara; zab hántolt/tisztított; zabliszt; zabpehely;

zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa; csokoládészeletek; gabonaszeletek és müzliszeletek; energiaszeletek; búza

alapú szeletek és magas fehérjetartalmú gabona- és müzliszeletek; szénhidrát készítmények élelmiszerekhez;

 szénhidrát alapú élelmiszerek.

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

szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; áloé vera italok,

alkoholmentes; árpakivonatok sör előállításához; ásványvizek; ásványvizek (italok); eszenciák italok

előállításához; földimogyoró tej (alkoholmentes ital); gyömbérsör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,

alkoholmentes; izotóniás italok; készítmények italok előállításához; készítmények likőrök előállításához; kvasz

(alkoholmentes ital); limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör; mandulatej; mandulatej (ital); méz alapú

alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek (italok); pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas

italokhoz; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok); sörbetek (italok); sörcefre; 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); fehérje- és/vagy karnitin tartalmú italok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyűjtés kereskedelmi

ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adóbevallások elkészítése; állásközvetítő irodák;

árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,kiskereskedelmi célokból;

áruminták terjesztése; árverés; becslés kereskedelmi ügyletekben; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások (áruk

illetve szolgáltatások beszerzése) mások számára; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási

propaganda mások számára; elosztó-, adagoló automaták kölcsönzése; előfizetések intézése távközlési

szolgáltatásokhoz mások számára; fénymásolási szolgáltatások; fénymásoló gépek kölcsönzése; gazdasági

előrejelzések; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint

gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések levélben megrendelve;

hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési rovatok készítése; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás

fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; irodagépek és készülékek kölcsönzése;

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; kommunikáció átírása

(irodai funkciók); konzultáció személyzeti kérdésekben; könyvelés; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy

kereskedelmi célból; marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja;

munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások (üzleti

segítségnyújtás); önköltség-elemzés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész

állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési

médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek,

hirdetőügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;

segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti

ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása;

számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása;

telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhető személyeknek); telemarketing szolgáltatások; televíziós

reklámozás; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újságelőfizetések intézése

mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk;

üzleti könyvvizsgálat, üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
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üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel sportolók

számára; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára;

valamint étrendkiegészítők, táplálék-kiegészítők, emberi fogyasztásra szánt tápanyagadalékok és

vitaminkészítmények, fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav tartalmú étrend-kiegészítők, sportolóknak

szánt élelmiszerek, fehérje-, kreatin-, karnitin-, vitamin-, ásványi anyag- és/vagy aminosav tartalmú dúsított

élelmiszerek, kondroitin készítmények, italkeverők, shakerek, tej és tejtermékek, tejsavó és egyéb tejtermékek,

szójaleticin, lenmagolaj, protein alapú termékek, fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav tartalmú tejalapú

italok, csokoládészeletek, gabonaszeletek, müzliszeletek, energiaszeletek, búza alapú szeletek és magas

fehérjetartalmú gabona- és müzliszeletek, szénhidrát készítmények élelmiszerekhez; szénhidrát alapú

élelmiszerek, fehérje- és/vagy karnitin tartalmú italok és ruházati cikkek kiskereskedelme és nagykereskedelme,

 valamint reklámozása.

 ( 210 ) M 15 02157

 ( 220 ) 2015.08.07.

 ( 731 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) LÁRHEN

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi adminisztrációk végzése; termék bemutatók szervezése;

 reklám-és marketing tevékenységek; áruk és szolgáltatások brand építése kereskedelmi, marketing területeken.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; gazdasági és pénzügyi tanácsadások; finanszírozási szolgáltatásokban

 tanácsadások.

  41    Nevelés; oktatás; szakmai képzések; szórakoztatás; kulturális szolgáltatások.

 45    Szellemi tulajdon jogokkal kapcsolatos tanácsadások, kutatások, szellemi tulajdon jogok kezelése;

 képviselet.

 ( 210 ) M 15 02221

 ( 220 ) 2015.08.14.

 ( 731 )  Napi Gazdaság Kiadó Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Napilapok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 15 02224

 ( 220 ) 2015.08.14.

 ( 731 )  Probiotikus Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

szappan; illatszer, illóolaj, kozmetikai cikkek, hajmosószer; fogkrém (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).

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek
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és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02225

 ( 220 ) 2015.08.14.

 ( 731 )  Probiotikus Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

szappan; illatszer, illóolaj, kozmetikai cikkek, hajmosószer; fogkrém (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).

 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 02246

 ( 220 ) 2015.08.17.

 ( 731 )  Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 15 02247

 ( 220 ) 2015.08.17.

 ( 731 )  Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 15 02249

 ( 220 ) 2015.08.14.

 ( 731 )  Ú.Bypass Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) Okos Pont

 ( 511 )  37    Minden elektronikai és műszaki cikk mechanikai és elektronikai szerelésével kapcsolatos szolgáltatás,

 tevékenység.

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 15 02272

 ( 220 ) 2015.08.24.
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 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon-Fiala János, Budapest

 ( 541 ) Tippmix-Sport. Fogadás. Élmény

 ( 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 02273

 ( 220 ) 2015.08.24.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Fiala János, Budapest

 ( 541 ) Benne vagy a játékban?

 ( 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 02274

 ( 220 ) 2015.08.24.

 ( 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 02276

 ( 220 ) 2015.08.24.

 ( 731 )  Horváth Gábor, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
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 ( 210 ) M 15 02283

 ( 220 ) 2015.08.25.

 ( 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 02284

 ( 220 ) 2015.08.25.

 ( 731 )  MÁGNES Orvosi, Diagnosztikai Kft., Halásztelek (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Kertészeti szolgáltatás ezen belül virágkötészet.

 ( 210 ) M 15 02285

 ( 220 ) 2015.08.25.

 ( 731 )  Varga Szilvia, Tahitótfalu (HU)

 Magyar Pékszövetség, Budapest (HU)

 Magyar Cukrásziparosok Országos Ipartestülete, Budapest (HU)

 Katlan Tóni Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pándi Márk, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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 02289

 ( 220 ) 2015.08.26.

 ( 731 )  Four Point Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02296

 ( 220 ) 2015.08.26.

 ( 731 )  Károlyi Péter, Ecséd (HU)

 ( 740 )  dr. Kőfalvi Balázs, Dr. Kőfalvi Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Redőnység

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

 szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása, raktározása.

 ( 210 ) M 15 02383

 ( 220 ) 2015.09.02.

 ( 731 )  Raskó Attila EV., Szeged (HU)

 ( 541 ) evocontent

 ( 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 02385

 ( 220 ) 2015.09.02.

 ( 731 )  Laposa Bence, Badacsonytomaj (HU)

 Laposa Lilla, Budapest (HU)

 Laposa Zsófia, Badacsonytördemic (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HABLEÁNY

 ( 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).

 ( 210 ) M 15 02419

 ( 220 ) 2015.09.08.

 ( 731 )  Harsányi Gábor, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Berényi Krisztina, Budapest

 ( 541 ) Jó estét nyár, jó estét szerelem

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02484

 ( 220 ) 2015.09.11.

 ( 731 )  Lachmann Renáta, Győr (HU)

 Lachmann István, Csopak (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Gábor, Győr

  
( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 15 02485

 ( 220 ) 2015.09.11.

 ( 731 )  Lachmann Renáta, Győr (HU)

 Lachmann István, Csopak (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Gábor, Győr

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 15 02488

 ( 220 ) 2015.09.12.

 ( 731 )  Dorogi Éva 100%, Zsira (HU)

 ( 541 ) Alpokaqua

 ( 511 )   32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok.

 ( 210 ) M 15 02496

 ( 220 ) 2015.09.14.

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

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

 ( 541 ) OTP CsekkRendező

 ( 511 )  16    Acéltollak; bélyegzők, pecsétek; brosúrák, vékony fűzött könyvek; címkék, nem szövetből; füzetek; grafikai

reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; írószerek; iskolaszerek

(papíráruk); jegyek; kártyák; katalógusok;képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők;

levelezőlapok; levélpapír; matricák, lehúzóképek; műanyagfóliák csomagolásra; naptárak; noteszok; nyomtatott

órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadócímkék (papíráruk); papíráruk;

pecsétbélyegek; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; postabélyegek; poszterek; prospektusok;

szórólapok; tollak (irodai cikkek); toll és ceruzatartók, asztali; tolltartók; töltőtollak; újságok;

 üdvözlőlapok/kártyák; világítópapír; zacskó csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók papírból.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás, például

szóró-ajándékozás formájában, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyéb hordozón,

például plakátok, levelek, szórólapok, filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül,

sugárzott és kábelen keresztül közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, pl. teletexen,

zártkörű hálózaton keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton pl.telefonon, mobiltelefonon
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 keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

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

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

kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, interneten és távközlési hálózatokon keresztül nyújtott

 (telebank, internetbank) banki és pénzügyi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 02499

 ( 220 ) 2015.09.14.

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

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

 ( 541 ) OTP Csekkrendező

 ( 511 )  16    Acéltollak; bélyegzők, pecsétek; brosúrák, vékony fűzött könyvek; címkék, nem szövetből; füzetek; grafikai

reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; írószerek; iskolaszerek

(papíráruk); jegyek; kártyák; katalógusok;képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők;

levelezőlapok; levélpapír; matricák, lehúzóképek; műanyagfóliák csomagolásra; naptárak; noteszok; nyomtatott

órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadócímkék (papíráruk); papíráruk;

pecsétbélyegek; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; postabélyegek; poszterek; prospektusok;

szórólapok; tollak (irodai cikkek); toll és ceruzatartók, asztali; tolltartók; töltőtollak; újságok;

 üdvözlőlapok/kártyák; világítópapír; zacskó csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók papírból.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás, például

szóró-ajándékozás formájában, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyéb hordozón,

például plakátok, levelek, szórólapok, filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül,

sugárzott és kábelen keresztül közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, pl. teletexen,

zártkörű hálózaton keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton pl.telefonon, mobiltelefonon

 keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

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

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

kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, interneten és távközlési hálózatokon keresztül nyújtott

 (telebank, internetbank) banki és pénzügyi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 02502

 ( 220 ) 2015.09.15.

 ( 731 )  Görbedi Virág Alexa, Vác (HU)

 ( 541 ) DSE BAND Dynamism Strength Endurance

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

  28    Sportcikkek és felszerelések.

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

 ( 210 ) M 15 02503

 ( 220 ) 2015.09.15.

 ( 731 )  B-L ALHAMBRA EC., Esztergom (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 15 02507

 ( 220 ) 2015.09.15.

 ( 731 )  Innovatív Takarmánykutató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Kozsla László Gábor, Debrecen

 ( 541 ) VITA PIG

 ( 511 )   29    Hús, húskivonatok, feldolgozott húsipari termékek; disznóhús; disznózsír.

 31    Alga emberi vagy állati fogyasztásra; élő állatok; erősítő takarmány állatoknak; búzacsíra állati

 fogyasztásra.

 ( 210 ) M 15 02509

 ( 220 ) 2015.09.15.

 ( 731 )  Innovatív Takarmánykutató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Kozsla László Gábor, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, húskivonatok, feldolgozott húsipari termékek; disznóhús; disznózsír.

 31    Alga emberi vagy állati fogyasztásra; élő állatok; erősítő takarmány állatoknak; búzacsíra állati

 fogyasztásra.

 ( 210 ) M 15 02515

 ( 220 ) 2015.09.15.

 ( 731 )  Németh Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ujfalussy Kristóf Sebestyén, Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverékek.

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

 árusító standok bérbeadása; marketing.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 15 02518

 ( 220 ) 2015.09.16.

 ( 731 )  Magyar Cukor Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szatmári Lajos, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30    Cukor, cukorból készült tortadíszek, cukormáz süteményekhez, édesítőszer-természetes, glükóz,

 kandiscukor, malátacukor, maltóz, nádcukorszirup, pálmacukor.

 ( 210 ) M 15 02537

 ( 220 ) 2015.09.18.

 ( 731 )  Molnár Ákos, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02551

 ( 220 ) 2015.09.21.

 ( 731 )  Tóth Péter, Kiskunhalas (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Táskák, erszények, pénztárcák, hátizsákok, övtáska, tarsolyok, csecsemő kenguruk, hordozó tokok,

 kulcstartók, kulcstartó tokok, kulcstartó tárcák, válltáska, tarisznya.

 25    Női és férfi alsó és felső ruházat, bőrruházat, dzsekik, egyenruhák, fürdőruhák, kabátok, nyakkendők,

nyaksálak, övek, pénztartó övek, sapkák, fejfedők, kalapok, zokni, ingek, mellények, rövid és hosszú nadrágok,

pulóverek, pólók, trikók, farmer dzsekik és nadrágok, kendők, szabadidő ruhák, szövet nadrágok, öltönyök,

 zakók, szmokingok, gyermek ruhák, rugdalózók.

 35    Ruhaipari termékek és ezek kiegészítőinek, táskák, pénztárcák, kulcstartók kereskedelme és interneten

 történő kereskedelme.

 ( 210 ) M 15 02555

 ( 220 ) 2015.09.21.

 ( 731 )  FDB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ajándékutalványok kibocsátása, melyek később beválthatók árukra vagy szolgáltatásokra.

  41    Élményajándékok, élményajándékozás, egyedi meglepetések, romantikus és egyéni programok szervezése.
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  45    Személyes ajándék kiválasztási szolgáltatás.

 ( 210 ) M 15 02570

 ( 220 ) 2015.09.22.

 ( 731 )  Borkatedrális Kft., Villány (HU)

 ( 541 ) BORKATLAN

 ( 511 )   33    Bor.

  35    Élelmiszer kereskedelem.

 ( 210 ) M 15 02572

 ( 220 ) 2015.09.22.

 ( 731 )  Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 541 ) RAJKÓ ISKOLA ÉS MŰVÉSZEGYÜTTES

 ( 511 )  16    Papír, karton anyagból reklám és propaganda céljára készült termékek, plakátok, lemezborítók, ismertető

füzetek; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek; anyagok művészek részére tanítási és oktatási

 anyagok;(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 210 ) M 15 02573

 ( 220 ) 2015.09.22.

 ( 731 )  Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft., Tokaj (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lenyonyolítása; könyvkiadás.

 ( 210 ) M 15 02580

 ( 220 ) 2015.09.23.

 ( 731 )  Diczkó László, Kaba (HU)

 ( 541 ) Spirit of Attila

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

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

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

 ( 210 ) M 15 02597

 ( 220 ) 2015.09.24.

 ( 731 )  Kriszt Dániel, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Oktató berendezések és felszerelések, számítógépes szoftverek, letölthető számítógépes

 szoftveralkalmazások, rajzfilmek, CD-k, DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számológépek.

 16    Papíráruk, könyvek, munkafüzetek, feladatlapok, poszterek, nyomdai kiadványok, nyomtatott hírlevelek,

 publikációk, papírból vagy kartonból készült oktatási célú szemléltető eszközök.

 41    Iskolai és óvodai képzési szolgáltatások; szakmai képzés; szórakoztatási és oktatási célú klubszolgáltatások,

versenyek, könyvkiadás, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, online, nem letölthető videók

 biztosítása, oktatási célú filmek gyártása.

 ( 210 ) M 15 02601

 ( 220 ) 2015.09.24.
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 ( 731 )  Kerecsényi Krisztián 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 15 02605

 ( 220 ) 2015.09.25.

 ( 731 )  Lasipe Kft., Cserdi (HU)

 ( 740 )  dr. Bányai Péter, Budapest

 ( 541 ) ROMBURGER

 ( 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; 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 02606

 ( 220 ) 2015.09.25.

 ( 731 )  Lasipe Kft., Cserdi (HU)

 ( 740 )  dr. Bányai Péter, Budapest

 ( 541 ) LASIPE

 ( 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; 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; 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 02607

 ( 220 ) 2015.09.25.

 ( 731 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) Tiszta Udvar, Rendes Ház Magazin

 ( 511 )   35    Hirdetés, reklám.

  41    Napi-, és időszaki kiadványok kiadása.

 ( 210 ) M 15 02609

 ( 220 ) 2015.09.25.

 ( 731 )  Timár Péter Balázs, Kunhegyes (HU)

 ( 740 )  Dr. Csatári Ákos ügyvéd, Budapest

  

( 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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02610

 ( 220 ) 2015.09.25.

 ( 731 )  Well Done St. Moritz Bt., Komárom (HU)

 ( 740 )  dr. Nemes Andrea, dr. Nemes Andrea Ügyvédi Iroda, Komárom

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Cipőfényesítők; cipőkrémek.

 ( 210 ) M 15 02611

 ( 220 ) 2015.09.28.

 ( 731 )  SCA HYGIENE PRODUCTS Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ádler Dóra, Ádler Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SCA - Anyák Háza

 ( 511 )   35    PR; promóciós és reklámozási szolgáltatás.

  36    Adománygyűjtés, adományok nyújtása.

 45    Érzelmi támogató szolgáltatások családok részére, pácienseket támogató szolgáltatások biztosítása kórházi

 betegek és hosszú távú ápolási létesítmények betegei számára.

 ( 210 ) M 15 02626

 ( 220 ) 2015.09.29.

 ( 731 )  GREENPLAN ENERGY Kft., Kazincbarcika (HU)

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

  
( 546 )
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 ( 511 )  11    Világítások; kültéri világítás; led napelemes kandeláber;napelemmel működő lámpák; LED-es

világítóeszközök; LED-izzók;kerti, kültéri LED lámpák; LED-es lámpatestek, fényforrások;napelemes lámpák;

 napelemek fűtéshez; turbinaventilátorok [ventilátorkészülékek].

 35    LED-es világítóeszközökkel, napelemes lámpákkal, kültéri világítással, acélszerkezetekkel, szélturbinákkal

 kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások.

 37    Szerelési szolgáltatások; világítóberendezések javítása;világítástechnikai rendszerek telepítése;

világítóberendezések javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; világító- és áramellátó

rendszerek üzembe helyezése; acélszerkezetek építése épületekhez; szélerőművek építése; elektromos

 generátorok és szélturbinák javítása; turbinák javítása; napkollektorok telepítése; szélturbinák telepítése.

 ( 210 ) M 15 02628

 ( 220 ) 2015.09.29.

 ( 731 )  Fermenta Kft., Diósd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

 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 02631

 ( 220 ) 2015.09.29.

 ( 731 )  QSR24h Hungary Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) QSR24h Europe

 ( 511 )   37    Járműalkatrészek és gépalkatrészek utómunkálatai, javítási munkálatai és installációs munkálatok.

  39    Raktározási szolgáltatások keretében a járművek és gépek részeinek válogatása.

 40    Anyagmegmunkálás, anyagfeldolgozás keretében járműalkatrészek és gépalkatrészek utómunkálatai;

 hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása, válogatása.

 42    Jármű- és gépalkatrészek minőségbiztosítása minőségbiztosítási ellenőrzések lefolytatása keretében,

 jármű-és gépalkatrészek műszaki vizsgálata, anyagvizsgálata és minőségellenőrzése.

 ( 210 ) M 15 02636

 ( 220 ) 2015.09.30.

 ( 731 )  Avadoo Design Studio Kft., Bük (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).

 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
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(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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02637

 ( 220 ) 2015.09.30.

 ( 731 )  GRAPE-VINE Bortermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunmajsa (HU)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 502.

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok,

alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, aloe vera italok, alkoholmentes, ásványvizek, ásványvizek

(italok), eszenciák italok előállításához, gyümölcslevek, gyümölcsnektárak (alkoholmentes), készítmények italok

előállításához, limonádék, mustok, pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, smoothie-k

(gyümölcs-, vagy zöldségitalok), szénsavas italok, szódavíz, szódavizek, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök

limonádékhoz, termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizek előállításához, vizek,

 zöldséglevek.

 43    Vendéglátás (élelmezés), gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, bisztrók, cukrászdák,

 sörözők, borozók, éttermek, önkiszolgáló éttermek, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 15 02639

 ( 220 ) 2015.09.30.

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

  

( 546 )

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

  25    Ruhák, cipők, kiegészítők, tánccipők, táncruhák.

  41    Nevelés; szakmai képzés, táncoktatás, rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 15 02640

 ( 220 ) 2015.09.30.

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

 ( 541 ) DOLCE DANCE

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

  25    Ruhák, cipők, kiegészítők, tánccipők, táncruhák.

  41    Nevelés; szakmai képzés, táncoktatás, rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 15 02641

 ( 220 ) 2015.09.30.

 ( 731 )  Liana 2002 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Károly Annamária, Budapest
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 ( 541 ) BEAUTY PEST BROW

 ( 511 )  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 02642

 ( 220 ) 2015.09.30.

 ( 731 )  DENTALKLINIK DR. TÓKA Egészségügyi Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Tóka Tamás, Dr. Tóka Ügyvédi Iroda, Sopron

 ( 541 ) A tradíció a mi motivációnk-tradíció és innováció

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 02644

 ( 220 ) 2015.09.30.

 ( 731 )  Maza Jánosné, Homokszentgyörgy (HU)

 ( 740 )  dr. Dobos Pál, Kaposvár

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Tésztafélék (1); tésztafélék (2); tortilla.

 ( 210 ) M 15 02647

 ( 220 ) 2015.09.30.

 ( 731 )  Pados Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fecser Péter, Budapest

  

( 546 )

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

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

  45    Közösségi adományozás.

 ( 210 ) M 15 02649

 ( 220 ) 2015.09.30.

 ( 731 )  Gál József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Balás Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) mészársteak

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

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

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 15 02656

 ( 220 ) 2015.10.01.

 ( 731 )  Blikk Kft. 100%, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Te miért olvasod? Blikk első kézből.
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 ( 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 áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02657

 ( 220 ) 2015.10.01.

 ( 731 )  Blikk Kft. 100%, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Ön miért olvassa? Blikk első kézből.

 ( 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 áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02677

 ( 220 ) 2015.10.05.

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

 ( 740 )  Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest

 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 02679

 ( 220 ) 2015.10.05.

 ( 731 )  Witzing József, Nové Zámky, Sturovo (SK)

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 15 02682

 ( 220 ) 2015.10.05.

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

 ( 740 )  dr. Molnár-Bíró György, Budapest

 ( 541 ) Balatoni Hajós Fesztivál

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02694

 ( 220 ) 2015.10.06.

 ( 731 )  Szabó Sándor, Mezőberény (HU)

  

( 546 )

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

 kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése.

 ( 210 ) M 15 02696

 ( 220 ) 2015.10.06.

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

 Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02709

 ( 220 ) 2015.10.07.

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

 ( 740 )  dr. Kalocsai Zsófia, Budapest

  

( 546 )

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

 járművekbe [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök.

 42    Számítógép programok sokszorosítása; számítógépes rendszerek tervezése;számítógépes rendszerek
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elemzése; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépprogramok installációja; számítógépprogramok

kidolgozása; számítógépprogramokkorszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;

 számítógép-programozás;számítógép-szoftver fenntartása.

  45    Szellemi tulajdon használatának engedélyezése [licencia].

 ( 210 ) M 15 02714

 ( 220 ) 2015.10.08.

 ( 731 )  NAGY-PAPÍR Bt., Szolnok (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).

 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 02715

 ( 220 ) 2015.10.08.

 ( 731 )  KÖRÖSKER-DUO Kft., Nagykőrös (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02722

 ( 220 ) 2015.10.09.

 ( 731 )  SZÁZDIVAT Kft., Isaszeg (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; bikinik; blézerek; blúzok; edző nadrág; egyrészes ruhák; estélyi, alkalmi kabátok;

estélyi ruházat; fejfedők [kalapáruk]; fejre való sálak, fejkendők; felsőkabátok; felsőruházat; fűzők [alsónemű];

haj szalagok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyák; kalapok; karimátlan kis női kalapok [toque];

kasmírsálak; kendők [ruházat]; kesztyűk; kombinék [alsóruházat]; legging nadrágok, cicanadrágok; női
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kosztümök; övek [ruházat]; sálak; sport felsők, topok; szoknyák; tunikák; ünnepélyes alkalmi, estélyi viseletek;

plus size pólók, pulóverek, tunikák, blúzok, ingek, kardigánok, bolerók, mellények, kabátok, blézerek, dzsekik,

 nadrágok, cicanadrágok, szoknyák nők részére.

 35    Kis és nagykereskedelmi szolgáltatások plus size női pólók, pulóverek, tunikák, blúzok, ingek, kardigánok,

 bolerók, mellények, kabátok, blézerek, dzsekik, nadrágok, cicanadrágok és szoknyák vonatkozásában.

 ( 210 ) M 15 02723

 ( 220 ) 2015.10.09.

 ( 731 )  MOM-PARK MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fütty Tivadar, dr. Fütty Tivadar 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 02724

 ( 220 ) 2015.10.09.

 ( 731 )  MOM-PARK MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fütty Tivadar, dr. Fütty Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PARK Galéria

 ( 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 02732

 ( 220 ) 2015.10.09.

 ( 731 )  Bálint Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, kalapáruk.

  35    Kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 15 02741

 ( 220 ) 2015.10.09.

 ( 731 )  DiCare Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csitár (HU)

 ( 740 )  dr. Ádler Dóra, Budapest

 ( 541 ) MÉRY Plusz

 ( 511 )  5    Vércukorszintmérő tesztcsíkok.

 10    Vércukorszint-figyelő készülékek; vércukorszint-mérők; vércukorszint vizsgálatára szolgáló gyógyászati

 eszközök; vércukor vizsgáló berendezések.

 44    Egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások

 online biztosítása a vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.
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 ( 210 ) M 15 02742

 ( 220 ) 2015.10.09.

 ( 731 )  Pádi Gyula, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fábry Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NANOPATIA

 ( 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).

 ( 210 ) M 15 02747

 ( 220 ) 2015.10.12.

 ( 731 )  Szőke Mihály István, Orosháza (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).

 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 02748

 ( 220 ) 2015.10.12.

 ( 731 )  Hatos István, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  44    Masszázs.

 ( 210 ) M 15 02750

 ( 220 ) 2015.10.12.

 ( 731 )  Szűcs Imre Lóránt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Levente, Dr. Szabó Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Könyvek, papíripari cikkek, irodai, tanítási és oktatási anyagok.

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

  44    Pszichológus szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 15 02756

 ( 220 ) 2015.10.12.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energia italok.

 ( 210 ) M 15 02757

 ( 220 ) 2015.10.12.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energia italok.

 ( 210 ) M 15 02774

 ( 220 ) 2015.10.13.

 ( 731 )  ABRABORO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bányai Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 02778

 ( 220 ) 2015.10.13.

 ( 731 )  Tolnagro Állatgyógyászati Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 ) VITA D3

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

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
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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 02779

 ( 220 ) 2015.10.13.

 ( 731 )  Tolnagro Állatgyógyászati Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 ) SELEVIT

 ( 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 02781

 ( 220 ) 2015.10.13.

 ( 731 )  Tolnagro Állatgyógyászati Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 ) RUMINOMAX

 ( 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 02789

 ( 220 ) 2015.10.14.

 ( 731 )  Dankó András, Monor (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Ingatlanközvetítés; értékesítés.

 ( 210 ) M 15 02801

 ( 220 ) 2015.10.14.

 ( 731 )  EC (SHANGHAI)-EU DIRECT SALE PLATFORM Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

  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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02809

 ( 220 ) 2015.10.15.
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 ( 731 )  AVALON PARK Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 15 02813

 ( 220 ) 2015.10.15.

 ( 731 )  Florin Vegyipari és Kereskedelmi Rt., 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 02820

 ( 220 ) 2015.10.16.

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

 ( 740 )  dr. Mányoki Noémi, Budapest

  ( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02831

 ( 220 ) 2015.10.16.

 ( 731 )  Podravka International Kft. 1/1, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Patyi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Főzz szabadon!

 ( 511 )  29    Húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; étkezési olajok és zsírok.

  30    Fűszerek.
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 ( 210 ) M 15 02841

 ( 220 ) 2015.10.19.

 ( 731 )  Extrudertechnika Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Perecz Tamás ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládé, csokoládés ostya, kakaós ostya, kakaós termékek.

 ( 210 ) M 15 02844

 ( 220 ) 2015.10.16.

 ( 731 )  MONTEI CONSULTING INC., Tortola (VG)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) INNOLAND

 ( 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).

 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    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; friss

 gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények; alga emberi fogyasztásra; maláta.

 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).

 ( 210 ) M 15 02845

 ( 220 ) 2015.10.19.

 ( 731 )  Andorkó Jánosné, Budapest (HU)

 Benéné Győrfy Erzsébet, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Irodai, ügyviteli és adminisztrációs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 02846

 ( 220 ) 2015.10.19.

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

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

 ( 541 ) Hagyomány-Család-Tulajdon
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 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02848

 ( 220 ) 2015.10.19.

 ( 731 )  Agrárrendezvények Kft., Szőlősgyörök (HU)

 ( 541 ) Szántóföldi Napok

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02851

 ( 220 ) 2015.10.19.

 ( 731 )  Well Done St. Moritz Kft., Komárom (HU)

 ( 740 )  dr. Nemes Andrea, dr. Nemes Andrea Ügyvédi Iroda, Komárom

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Cipőfényesítők; cipőkrémek.

 ( 210 ) M 15 02853

 ( 220 ) 2015.10.19.

 ( 731 )  Fonte Viva Kft., Kaposvár (HU)

 ( 541 ) BABAQUA

 ( 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).

  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra.

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
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 karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; ízesített vizek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02857

 ( 220 ) 2015.10.16.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 fényképészeti diapozitívok; hordozható távirányítós autórögzítő.

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

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

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

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

 szponzorok felkutatása.

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

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

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

 áruk küldésére]; utazásszervezés; tolószékek kölcsönzése.

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

számítógép programok sokszorosítása; szoftvertelepítés; számítógépprogramok kidolgozása; weboldal készítési

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

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

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

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

 ( 210 ) M 15 02863

 ( 220 ) 2015.10.20.

 ( 731 )  GRAPE-VINE Bortermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunmajsa (HU)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 502.
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( 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).

 ( 210 ) M 15 02865

 ( 220 ) 2015.10.20.

 ( 731 )  Nouvelle Media Kft., Budapest (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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02871

 ( 220 ) 2015.10.20.

 ( 731 )  Profi Transz Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Olaszországi kávé és kávépótló szerek, kávé alapú italok, pótkávé.

  35    Nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások olaszországi kávé és a kávézáshoz kapcsolódó termékek körében.

  43    Kávéházi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 02878

 ( 220 ) 2015.10.21.

 ( 731 )  MMG Autó- és Domotechnikai Kft., Szekszárd (HU)
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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).

 ( 210 ) M 15 02881

 ( 220 ) 2015.10.21.

 ( 731 )  Orion Corp., Espoo (FI)

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

 ( 541 ) ORILAN

 ( 511 )  5    Állatorvosi rendelvényre árusított gyógyszerek állatgyógyászati célra.

 ( 210 ) M 15 02897

 ( 220 ) 2015.10.26.

 ( 731 )  SAMOPTIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  dr. Péter Csaba, Péter 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).

 ( 210 ) M 15 02902

 ( 220 ) 2015.10.26.

 ( 731 )  Fluart Innovative Vaccines Kft., Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  Dr. Bognár Attila, Bognár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) 3FLUART

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;
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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 02903

 ( 220 ) 2015.10.26.

 ( 731 )  VIVALDI Kereskedelmi Kft., Budapest (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).

 ( 210 ) M 15 02904

 ( 220 ) 2015.10.26.

 ( 731 )  pelican travel.com s.r.o., Bratislava (SK)

 ( 541 ) PELIKAN.HU A TE UTAD NÁLUNK KEZDŐDIK

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  39    Utazásszervezés, repülőjegy értékesítés.

 ( 210 ) M 15 02905

 ( 220 ) 2015.10.26.

 ( 731 )  Rauch Fruchtsäfte GmbH, Rankweil (AT)

 ( 300 )  284417 2015.07.07. AT

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

 ( 541 ) HEY-HO

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és pótkávé; rizs; tápióka és szágó; liszt és készítmények gabonából; kenyér, sütemények és

cukorkák; ehető jég; cukor, méz, melasz; élesztő, sütőpor; só; mustár; ecet, szószok (ízesítők); fűszerek; jég;

 tea-alapú italok; jeges tea.

 32    Sörök; ásvány- és szódavizek és alkoholmentes italok; gyümölcs italok és gyümölcslevek; nektárok;

gyümölcs nektár italok; zöldség italok és zöldséglevek (italok); szirupok és egyéb italok készítéséhez való

 készítmények.

 ( 210 ) M 15 02915

 ( 220 ) 2015.10.27.

 ( 731 )  Petrenkó Tamás, Eger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, kolbász.

  39    Áruszállítás.

 ( 210 ) M 15 02916

 ( 220 ) 2015.10.27.

 ( 731 )  Petrenkó Tamás, Eger (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; kolbász; sonka; véreshurka; hentesáru; étkezési zsírok.

  39    Áruk csomagolása és raktározása; áruszállítás.

  40    Élelmiszerek és italok tartósítása; élelmiszerek füstölése.

 ( 210 ) M 15 02919

 ( 220 ) 2015.10.27.

 ( 731 )  AIPA Nonprofit Közhasznú Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth György, Dr. Horváth - Dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Göd

 ( 541 ) AIP'ART

 ( 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02949

 ( 220 ) 2015.10.29.

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

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

 ( 210 ) M 15 02955

 ( 220 ) 2015.10.30.

 ( 731 )  Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Csővár (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BRILLBIRD NAILOVER

 ( 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).

 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 02956

 ( 220 ) 2015.10.30.

 ( 731 )  Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Csővár (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NAILOVER

 ( 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).

 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 02961

 ( 220 ) 2015.10.31.

 ( 731 )  Galántai György, Fót (HU)

 Kajos Gabriella, Fót (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 15 02962

 ( 220 ) 2015.10.31.

 ( 731 )  Barbély Balázs, Szigetmonostor (HU)

 ( 541 ) varázspalló
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 ( 511 )   28    Testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 ( 210 ) M 15 02969

 ( 220 ) 2015.10.30.

 ( 731 )  Lakat Andrea E. V., Dorog (HU)

 ( 740 )  dr. Halász Bálint, Knight Bird & Bird Iroda, Budapest

 ( 541 ) Flor Florance

 ( 511 )  25    Babakelengyék; dzsekik; felsőruházat; hosszúnadrágok; ingek; kabátok; kosztümök; kötöttáruk; mellények;

 műbőr ruházat; női ruhák; nyaksálak (sálak); pólók; ruházat; ruhaneműk; szoknyák; övek; készruhák.

 35    Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; marketing; reklámozás; reklámfilmek előállítása

 manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból.

  41    Fényképészet; filmek gyártása; fotóriportok készítése; videofilmezés.

 ( 210 ) M 15 02971

 ( 220 ) 2015.11.02.

 ( 731 )  HELIT Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsolt, Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  39    Áruszállítás; fuvarozás.

  43    Étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kávéházak.

 ( 210 ) M 15 02975

 ( 220 ) 2015.11.02.

 ( 731 )  Balázs-Besszer Szilvia, Budapest (HU)

 ( 541 ) CZIFFRA GYÖRGY FESZTIVÁL

 ( 511 )   41    Kulturális tevékenységek, koncertek, művészeti rendezvények, kiállítások rendezése.

 ( 210 ) M 15 02976

 ( 220 ) 2015.11.02.

 ( 731 )  Gyügyei Nikolett Éva, Budapest (HU)

 ( 541 ) VÉDA MANUFAKTÚRA

 ( 511 )  3    Kozmetikumok (natúrkozmetikai készítmények, szappanok, krémek, fürdőkozmetikumok, illóolajok).

  29    Étkezési olajok, lekvárok, élelmiszer sűrítmények, növényi sajtolt/préselt termékek.

 35    Kereskedelmi forgalmazás (natúrkozmetikai termékek, szappanok, krémek, fürdőkozmetikumok, illóolajok,

 étkezési olajok, lekvárok, élelmiszer sűrítmények, növényi sajtolt/préselt termékek).

 ( 210 ) M 15 02977

 ( 220 ) 2015.11.03.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 210 ) M 15 02978

 ( 220 ) 2015.11.03.

 ( 731 )  Brandcontrol Kft., Budapest (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).

 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 02981

 ( 220 ) 2015.11.03.

 ( 731 )  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Földesi Csaba, Földesi-Herpai Ügyvédi Iroda, Veszprém

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 15 02984

 ( 220 ) 2015.11.03.

 ( 731 )  Kometa 99 Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Havasi Ügyvédi Iroda Dr. Havasi Bence ügyvéd, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hentesáruk; kolbász; sonka.

 ( 210 ) M 15 02988

 ( 220 ) 2015.11.04.

 ( 731 )  Szeredi Szilvia, Mosonmagyaróvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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 szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02989

 ( 220 ) 2015.11.04.

 ( 731 )  Hegyi Gergely, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Berényi Krisztina, 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02990

 ( 220 ) 2015.11.03.

 ( 731 )  Lenhardt Béla, Makó (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Szíjak gépekhez.

 18    Bőrruházat, bőrből készült lószerszámok, egyéb állatoknak bőrből készült pórázok, hámok és egyéb

felszerelések, bőröndök és táskák, pénztárcák, derékövek, bőr huzatok, bőr dísz- és ajándéktárgyak, bőr

 karóraszíjak, karikás ostorok.

  40    Nyeregkészítés, szíjgyártó munkák.

 ( 210 ) M 15 02991

 ( 220 ) 2015.11.03.

 ( 731 )  IRON & SMITH KFT., Szada (HU)

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

 ( 541 ) Be Impulsive by Nicole

 ( 511 )  5    Egészségügyi betétek, menstruációs betétek, tamponok, intim betétek.

 16    Higiéniai célú áruk papírból és/vagy cellulózból, törölközők, szalvéták, zsebkendők, egészségügyi papír,

 toalettkendők papírból, eldobható pelenkák.

 ( 210 ) M 15 02993

 ( 220 ) 2015.11.04.

 ( 731 )  Csermák Tamás Ágoston, Keszthely (HU)
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 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; hideg-meleg

konyhai szolgáltatások, étkeztetés; kantinok, büfék, étkezdék; mozgó büfék; önkiszolgáló éttermek; vendéglátási

 szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátás {élelmezés); vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 15 03016

 ( 220 ) 2015.11.05.

 ( 731 )  Szinga Sport Kft., Göd (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth György, Göd

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03026

 ( 220 ) 2015.11.06.

 ( 731 )  Szabó Antal, Soltvadkert (HU)

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

 ( 541 ) KERAK Keresztény Advent Közösség

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

termékek;könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek

kivételével); hírlevelek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból;

 poszterek; prospektusok; nyomtatott kiadványok, könyvek.

 41    Nevelés; szakmai képzés; kulturális tevékenységek; iskolai szolgáltatások [képzés]; konferenciák szervezése

és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; tanfolyamok szervezése és

lebonyolítása; mentorálás; oktatás; on-line elérhető elektronikus publikációk szolgáltatása; szemináriumok

 rendezése és vezetése; vallásoktatás; vallási fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

  45    Vallási összejövetelek szervezése és lebonyolítása; vallási szolgáltatások; vallási szertartások levezetése.

 ( 210 ) M 15 03027

 ( 220 ) 2015.11.06.

 ( 731 )  FORT-BAU THERM Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) CASTELLUM HOTEL HOLLÓKŐ

 ( 511 )   43    Szállodai szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 210 ) M 15 03028

 ( 220 ) 2015.11.06.

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

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

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

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

céljára; szappanok; kézmosó szerek; tisztító és fényesítő készítményekkel és anyagokkal átitatott kendők;

 impregnált törlőruhák tisztításhoz.

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

rovarok és kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölőszerek (fungicidek); csíraölő (fertőtlenítő)

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

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

 rovarriasztók.

 ( 210 ) M 15 03029

 ( 220 ) 2015.11.06.

 ( 731 )  Alpha Metals, Inc. (a Delaware corporation), South Plainfield, New Jersey (US)

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

 ( 541 ) HI FLO

 ( 511 ) 6    Fém forraszanyag ötvözet, amelynek alkalmazása megakadályozza szennyezés képződését és növeli a

 folyékonyságot forrasztó berendezések használatakor.

 ( 210 ) M 15 03090

 ( 220 ) 2015.11.12.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TAMLOSET

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 15 03121

 ( 220 ) 2015.11.17.

 ( 731 )  VK-Pharma Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 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 mintázó

anyagok, fertőtlenítőszerek, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölő szerek (fungicidek),

 gyomirtószerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 03489

 ( 220 ) 2015.11.23.

 ( 731 )  HENKEL AG & CO. KGaA, Düsseldorf (DE)

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

 ( 511 ) 3    Mosásnál használatos impregnált, kezelt, nem szövött, lyukacsos, szintetikus cellulózlapok; szövetpuhítók,

lágyítók, szennyeződést- és festéket vonzó készítmények; tisztítószerek; mosószerek és mosásra szolgáló

készítmények; fehérítő készítmények; folteltávolító készítmények; ruha- és textil illatosító és frissítő

készítmények; szappanok, készítmények és adalékanyagok textilek színvédelméhez mosodai használatra;

mosodai készítmények kézi mosáshoz, vasalást könnyítő készítmények és adalékanyagok mosodai használatra;

keményítő mosodai használatra; pot-pourrik és illatpárnák textil illatosítására; pot-pourri; tisztító-, fényező-,

 zsírtalanító- és dörzsölő szerek.

  21    Tisztítóeszközök; tisztítórongyok.

 ( 210 ) M 15 03500

 ( 220 ) 2015.11.24.

 ( 731 )  Boleska Viktória, Budapest (HU)

 Turcsán Katalin, Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  Kovács Tünde Panna, Budapest

 ( 541 ) SPARTAFORCE

 ( 511 )   41    Coaching (tréning); fitnesztanfolyamok vezetése; sport edzőtábori szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 03502

 ( 220 ) 2015.11.24.

 ( 731 )  H&B Cosmetics Corporation Canton, Guangzhou (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappan; mosószer; napszűrő készítmények; hajvizek, hajszeszek; tisztító oldatok; kozmetikai maszkok;

kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai szerek; esszenciális olajok; szájvizek nem gyógyászati célra;

hajpuhító; hajbalzsamok; arclemosók; tusfürdő; fürdősók; antibakteriális törlő; melegkiütés elleni hintőpor;

 hintőpor; melegkiütés elleni oldat.

5    Diétás italok gyógyászati célokra; diétás anyagok gyógyászati célokra; tejfehérje alapú csecsemőtápszer;

bébiételek; babapelenkák; nadrágpelenkák babáknak; antiszeptikus papír; menstruációs betétek; tisztasági

betétek; légtisztító készítmények; vitamin készítmények; orvosi alkohol; alkohol gyógyászati célokra;

egészségügyi fehérnemű, menstruációs nadrágok, egészségügyi nadrágok nőknek, egészségügyi kendők;

 tamponok; övek egészségügyi nadrágokhoz; övek egészségügyi betétekhez.

 21    Üvegpalackok [tartályok]; üvegek [tárolóedények]; teáskészletek [terítékek]; kávéskészletek [terítékek];

dobozok papírtörölközők adagolására; törölközőtartók és törölközőtartó gyűrűk; fésűk; fogkefék; szájzuhanyok;

fogkefék, elektromos; kozmetikai eszközök; piperetáskák, neszesszerek; termoszok; hűtőpalackok; kristályok

 [üvegáruk]; csészék; kozmetikai kompakt púderek; szemöldökkefék; parfümpermetezők, illatszer permetezők.

 ( 210 ) M 15 03522

 ( 220 ) 2015.11.25.

 ( 731 )  NAGORA MANUFAKTÚRA Kft., Budapest (HU)

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

 ( 511 ) 3    Ajakfények; ajakrúzsok; áloé vera készítmények kozmetikai célokra; ammóniák [tisztítószer]; antisztatikus

termékek háztartási használatra; arckikészítő púder; aromák [eszenciaolajok]; bajuszpedrő; balzsamok nem

gyógyászati használatra; bergamottolaj; borotválkozás utáni arcszeszek; borotválkozó készítmények;

borotvaszappan; bőrfehérítő krémek; bőrfehérítő termékek; bőrkonzerválószerek [kenőcsök]; cédrusolaj;

csillagánizs eszencia; csúszásgátló folyadékok padlókhoz; csúszásgátló viasz padlókhoz; dezodoráló szappanok;

dezodorok kedvenc háziállatoknak; dezodorok [személyes használatra vagy állatoknak]; esszenciális citromolaj;

eszenciaolajok; fehérítő sók; fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; fehérítő szóda; fényesítő

krémek; fényesítő szerek; fényesítő szerek bútorokhoz és padlóhoz; festékeltávolító termékek; fogfehérítő gélek;

fogkrémek; fogprotézisek fényezésére szolgáló készítmények; fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények;

folttisztító szerek; folyadékok padlókhoz (csúszásgátló-); fürdősók nem gyógyászati használatra; füstölők; füstölő

készítmények [illatszerek]; gélek (fogfehérítő-); gerániumolaj; gyógyszappanok; hajbalzsamok; hajegyenesítő

készítmények; hajspray; hajszeszek; henna [kozmetikai festék]; hüvelyöblítő készítmények személyes higiénia

vagy dezodorálás céljaira; illatos(ított) fa; illatos(ított) víz; illatszerek; illatszer készítmények; ionon

[illatszergyártás]; iszapolt kréta [mészfesték]; italaromák [eszenciaolajok]; izzadásgátló piperecikkek;

izzadásgátló szappan; jázminolaj; kence eltávolító termékek; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai

bőrápoló szerek; kozmetikai ceruzák; kozmetikai festékek; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai

készletdobozok; kozmetikai krémek; kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők; kozmetikai pakolások;

kozmetikai szerek; kozmetikai szerek szempillákhoz; kölnivíz; körömápolási cikkek; körömlakkok; krémek

bőrökhöz; kréta tisztításra; kristályszóda tisztításra; lakklemosó termékek; lefolyócsövek eldugulása elleni

készítmények; lehelet frissítő spray; lehelet frissítő szalagok; lemosószerek kozmetikai használatra;

levegőillatosító készítmények; levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulatej kozmetikai használatra;

masszázs gélek nem gyógyászati célokra; menta illatszerekhez; mentaolaj; mosdószappanok; mosószerek, nem

gyártáshoz és nem gyógyászati használatra; napbarnító készítmények; napvédő készítmények [kozmetikumok];

nátronlúg; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; olajok egészségügyi célra; olajok illatszerekhez; olajok

kozmetikai használatra; olajok tisztításra; öblítők; öblítő készítmények; összehúzó/vérzéselállító szerek

kozmetikai használatra; parkettviasz; parkettviasz eltávolító szerek [mosószerek]; piperecikkek; piperetejek;

piperevizek; rózsaolaj; rozsdaeltávolító készítmények; rúzstokok; samponok; samponok kedvtelésből tartott

állatoknak; simító termékek; sminkek, arcfestékek; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők;

sminkeltávolító termékek; sminktermékek; szafrol; szájvizek, nem gyógyászati célra; szakállszínezékek;

szappanfakéreg mosáshoz; szappanok; szappanok textíliák élénkítésére; száraz samponok; szemöldök ápolására

szolgáló kozmetikai szerek; szem(öldök)ceruzák; szempillafesték; szőrtelenítő szerek; szőrtelenítő viasz;

talkumpor pipere használatra; teabogyó [teacsarab] olaj; termékek vászon illatosítására; terpének

[eszenciaolajok]; terpentinolaj [zsírtalanító szer]; terpentin [zsírtalanító szer]; textilpuhító szerek mosáshoz;

tisztítószerek; tömjénrudak; üvegtisztító folyadékok; viasz padlókhoz (csúszásgátló-); virágkivonatok

[illatszerek]; virágokból készített illatszer alapanyagok; vulkáni hamu tisztításra; zselatin kozmetikai használatra;

 zsírok kozmetikai használatra; zsírtalanító szerek, nem gyártás során való használatra.

5    Áloé vera készítmények gyógyszerészeti célokra; biocidok; bőrkeményedés elleni készítmények; cédrusfa

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

textilanyagokhoz; dohánykivonatok [rovarirtó szerek]; fertőtlenítő [csíraölő] szerek; fertőtlenítő készítmények;

fertőtlenítőszerek; fürdősók; füstölőrudak; gyógyitalok; gyógynövények; gyógyteák; hüvelyöblítő készítmények;

iszap fürdőkhöz; levegő szagtalanító készítmények; napfény okozta leégés elleni kenőcsök; pattanások kezelésére

szolgáló készítmények; rovarriasztó füstölőszerek; rovarriasztók; rovarriasztó szerek kutyáknak; személyes

 szexuális síkosítószerek; szérumok; tengervíz gyógyfürdőhöz; termálvizek; tinktúrák gyógyászati használatra.

 21    Aeroszol adagolók, nem gyógyászati használatra; bőr fényesítéshez; illatszerfüstölők; kozmetikai eszközök;

 kozmetikai spatulák; üvegek [tárolóedények]; üvegpalackok [tartályok].

 ( 210 ) M 15 03543
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 ( 220 ) 2015.11.30.

 ( 731 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan

 ( 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 03610

 ( 220 ) 2015.12.01.

 ( 731 )  JuliusK9 Bt., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 300 )  201507931 2015.06.26. NO

 ( 740 )  Dr. Pataki Norbert András ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) K9

 ( 511 )  16    Logók, feliratok, eltávolítható névtáblák kutyahámokon és ruházaton történő használathoz;

csomagolóanyag; papír- és kartondobozok; reklámanyagok; katalógusok; noteszok; naptárak; prospektusok;

 papír-írószer áruk.

 18    Ruhák állatoknak; szerelvények kutyahámokhoz; hámok kutyáknak; nyergek kutyáknak; kutyanyakörvek;

 szájkosarak kutyáknak; pórázok; állateledel-zsákok.

 25    Ruházat, nevezetesen nadrágok, melegítő felsők, ujjatlan felsők; felsőruházat, nevezetesen kabátok, dzsekik,

kesztyűk [ruházat]; egyujjas kesztyűk; vízhatlan, vízálló ruházat, nevezetesen vízhatlan dzsekik és vízhatlan

nadrágok, és vízhatlan overallok, munkaruhák; zoknik; övek [ruházat]; kalapáruk, nevezetesen sapkák; sálak;

trikók; pólók; svájcisapkák, barettek; sapka ellenzők; lovaglónadrágok; hosszúnadrágok, nadrágok; mellények;

tornaruhák; lábszármelegítők; kabátok, dzsekik; bőrruházat, nevezetesen dzsekik; csuklyák, kapucnik [ruházat];

fejszalagok [ruházat]; egyenruhák; pulóverek; dzsekik; ingek; műbőr ruházat, nevezetesen övek és dzsekik;

 kapucnis felsőruházat, nevezetesen parkák.

 28    Léggömbök; labdák játékhoz; dobozok; játékok [játékszerek], háziállatok részére; könyökvédők

[sportcikkek]; térdvédők [sportcikkek]; szuszpenzorok, természetük szerint csésze protektorok [sportcikkek]; férfi

szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; kesztyűk, nevezetesen kutyakiképző kesztyűk kutyakiképzőknek, ami

 sporteszköz és nem védő munkakesztyű; sípcsontvédők [sportcikkek]; alkarvédők; játékok.

 ( 210 ) M 15 03613

 ( 220 ) 2015.12.03.

 ( 731 )  KALV Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nemfém vízelvezető csövek; merev csövek, nem fémből; vízelvezető csövek, nem fémből; műanyag csövek

víz- és gázszerelési célokra; vezetékek és csövek, valamint ezekhez való szerelvények, többek között szelepek,

 nem fémből; merev műanyag csövek [nem egészségügyi felszerelések részeként].

 ( 210 ) M 15 03614

 ( 220 ) 2015.12.03.

 ( 731 )  INCONTTECH Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )
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 ( 511 ) 1    Mosó anyagok gyártási folyamatokhoz; ipari mosószerek gyártási folyamatokban történő alkalmazáshoz; a

 gyártás során és az iparban használatos mosószerek.

 ( 210 ) M 15 03616

 ( 220 ) 2015.12.03.

 ( 731 )  IKON AUDIT Kft., Debrecen (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai cikkek; kozmetikai szerek; körömápolási cikkek; körömlakkok; műkörmök; zselatin kozmetikai

használatra; műköröm díszek; műköröm zselék; géllakkok műkörmökhöz; körömápoló olajok; műköröm

porcelánok; festékeltávolító termékek kozmetikai célokra; kozmetikai szerek szempillákhoz; műszempillák;

ajakfények; ajakrúzsok; kozmetikai ceruzák,szem(öldök)ceruzák; tusok kozmetikai célokra; szemhéj festékek;

 alapozók, púderek, pirosítók; kozmetikai krémek; kozmetikai bőrápoló szerek; illatszerek.

 ( 210 ) M 15 03619

 ( 220 ) 2015.12.03.

 ( 731 )  MEDIAIMPRESS s.r.o., Galanta (SK)

 ( 740 )  dr. Gremsperger Gábor, Gremsperger 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 03698

 ( 220 ) 2015.12.10.

 ( 731 )  Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft, Thayngen (CH)

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

 ( 541 ) RECEPTMŰHELY

 ( 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).

 ( 210 ) M 15 03705

 ( 220 ) 2015.12.11.

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

 ( 740 )  Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) JUST BEAUTY
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 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek számára.

  32    Szénsavas italok; energia italok.

 ( 210 ) M 15 03712

 ( 220 ) 2015.12.11.

 ( 731 )  Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által

saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz); dohánypótlók és

helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; dohánytermékek hevítés céljára; cigaretta vagy dohány

hevítésére szolgáló elektromos készülékek és azok alkatrészei nikotintartalmú aeroszol belégzésre való

kibocsátásához; elektromos cigarettákhoz használt folyékony nikotin oldat; dohányzási cikkek, cigarettapapírok,

cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák, hamutartók, pipák, zsebkészlet

 cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 210 ) M 15 03717

 ( 220 ) 2015.12.12.

 ( 731 )  Nehéz Győző Attila, Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Idegenvezetés, utazásszervezés.

  41    Idegenforgalom, kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 15 03727

 ( 220 ) 2015.12.14.

 ( 731 )  Pavlyás Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás, áruk csomagolása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 15 03728

 ( 220 ) 2015.12.14.

 ( 731 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), PURCHASE, New York (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 541 ) CHEETOS GIGANT

 ( 511 )   30    Kukorica alapanyagú rágcsálnivalók.
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 ( 210 ) M 15 03767

 ( 220 ) 2015.12.15.

 ( 731 )  83 Ingatlan Beruházási Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovács Eszter, Budapest

 ( 541 ) BENCH

 ( 511 )  8    Kéziszerszámok, evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek.

  25    Munkaruházat, cipők, kalapáruk.

  43    Vendéglátás, éttermek, bárok, bárszolgáltatások, étkezdék.

 ( 210 ) M 15 03768

 ( 220 ) 2015.12.15.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 03774

 ( 220 ) 2015.12.15.

 ( 731 )  FERRERO S.p.A., Alba/Cuneo (IT)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) KINDER MEGLEPETÉS

 ( 511 )   30    Sütemények és édességek; csokoládé és csokoládé alapú termékek; fagylalt.

 ( 210 ) M 15 03775

 ( 220 ) 2015.12.15.

 ( 731 )  Boda József, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Ékszerek; ékszeres dobozok; ékszerkellékek; ékszertokok; dísztűk; karkötők; medálok; nyakkendőtűk.

 18    Bőrből vagy műbőrből készült kézitáskák; bőrből vagy műbőrből készült kulcstokok; bőrből vagy műbőrből

készült aktatáskák; bőrből vagy műbőrből készült levéltárcák; bőrből vagy műbőrből készült névjegykártyatartók.

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

 ( 210 ) M 15 03823

 ( 220 ) 2015.12.21.

 ( 731 )  Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Indiana (US)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CORTE

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

 szerek (herbicidek); rovarirtó szerek; inszekticidek.

A rovat 178 darab közlést tartalmaz.
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