
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 15 01208

 ( 220 ) 2015.05.04.

 ( 731 )  Projekt Partner Team Kft., Fót (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Nemes acél ékszer, allergiamentes ékszer, bizsu ékszer, Swarovszki kristályos ékszer.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, web shopban forgalmazott ékszerek kereskedelme, értékesítése, a web

 áruházban forgalmazott ékszerek hirdetése, reklámozása.

  39    Áruk csomagolása, raktározás, csomagküldés.

 ( 210 ) M 15 01245

 ( 220 ) 2015.05.06.

 ( 731 )  Naményi Krisztián, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lukovits Péter, Dr. Lukovits 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

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

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

érmebedobással működőkészülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

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

 valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 01698

 ( 220 ) 2015.06.24.

 ( 731 )  Classic Talents Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) VIRTUÓZOK

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); oktatási és szórakoztatási szolgáltatások a televízió, mozi, rádió
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és színház vonatkozásában; rádió- és televízió programok, filmek és show műsorok készítése és előadása; a

televízió és rádió segítségével folytatott oktatás, vagy oktatás a televíziózásról és rádiózásról; szórakoztatás a

televízió és rádió segítségével; versenyek szervezése (oktatási vagy szórakoztatási célú); interaktív telefon

versenyek; publikáció; mozifilmek; show műsorok, rádió programok és televíziós programok készítése; rádió,

televízió, műhold, kábel, telefon, világháló és internet segítségével folytatott oktatás és szórakoztatás;

showműsorok szervezése; hangfelvételek, előre felvett showműsorok, filmek, rádió és televízió műsorok

bérbevétele; videoszalagok és videolemezek készítése; szórakoztató rádióműsorok készítése; szórakoztató

televíziós műsorok készítése; mozifilmek készítése; színházi műsorok készítése; játékok szervezése; televíziós

szórakoztató műsorok készítése a közönség telefon segítségével történő közreműködésével; mobil telefon

 segítségével történő interaktív szórakoztató műsor; internet felhasználásával történő játékok szervezése.

 ( 210 ) M 15 01951

 ( 220 ) 2015.07.20.

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

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

  ( 546 )

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

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

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

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

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

szolgáltatásai, cirkuszok,golfpályák üzemeltetése, időmérés sporteseményeken, játékkaszinók

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

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

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

 tornatanítás, üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás], vidámparkok.

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

 ( 210 ) M 15 02029

 ( 220 ) 2015.07.28.

 ( 731 )  Int-Energia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 ) PGMCC

 ( 511 )  11    Zártkörű kombinált ciklusú villamos erőművek megújuló energiaforrásból származó zöld energia

 termelésére; hulladékokat és biomasszát feldolgozó komplexumok.

 40    Környezetbarát zöld energia termelése és ökológiailag tiszta termékek gyártása megújuló

energiaforrásokból; magas hőmérsékletű plazma, gázturbinás és alga technológiák innovatív integrációja

hulladékok és biomassza feldolgozására, villamos energia és hő termelésére, valamint környezetbarát termék

elöállítására, zártkörű termelési és hasznosítási ciklusban zéró C02 kibocsátással; hulladék- és biomassza

feldolgozás; hulladék és biomassza újra feldolgozása/ hasznosítása; hulladékkezelés, -átalakítás; hulladékok és

 újrahasznosítható anyagok osztályozása.

 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

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02044

 ( 220 ) 2015.07.28.

 ( 731 )  ŐR-FA-ÉP Vagyonvédelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság, Rákóczifalva (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   33    Magyarország területéről származó pálinkák.

 ( 210 ) M 15 02251

 ( 220 ) 2015.08.18.

 ( 731 )  Dome Facility Services Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Dome Energy

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02252

 ( 220 ) 2015.08.18.

 ( 731 )  Dome Facility Services Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Dome Facility Management

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02253

 ( 220 ) 2015.08.18.

 ( 731 )  Dome Facility Services Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Dome Facility Services Group

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02254

 ( 220 ) 2015.08.18.

 ( 731 )  Dome Facility Services Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02287

 ( 220 ) 2015.08.25.

 ( 731 )  GRUPA MASPEX Sp.z.o.o.S.K.A., Wadowice (PL)

 ( 740 )  Edyta Bagińska és Sonia Orkisz, Wadowice

 ( 541 ) TopJoy Fruits of the World

 ( 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).

 ( 210 ) M 15 02309

 ( 220 ) 2015.08.26.

 ( 731 )  Revita Kft. Shenker Benjamin, Budapest (HU)

 dr. Megyaszai Márta, Budapest (HU)

 ( 541 ) ReMove

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; betegedukáció, betegklubbok,

 egészségügyi ismeretterjesztés, egészségügyi oktatás és tanfolyamok.

 42    Tudományos szolgáltatás, számítástechnikai szoftver tervezés; egészségügyi számítástechnikai applikációk

 létrehozása.

 44    Orvosi egészségügyi szolgáltatások; terápia, betegség megelőzés és rehabilitáció (mozgásszervi betegségek

kezelése hagyományos és alternatív módszerekkel, tanácsadás, fizikoterápia, masszázs, gyógytorna, pszichológiai

 segítés, prevenció- sport és fitnesz szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 02369

 ( 220 ) 2015.09.01.

 ( 731 )  HUNGAROPHARMA Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Bellis Egészségtár

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök

 nagykereskedelme.
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 ( 210 ) M 15 02376

 ( 220 ) 2015.09.02.

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

 ( 740 )  Lukácsi Péter ügyvéd, S.B.G. & K Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PROTEINISSIMO

 ( 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),

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

élelmiszer-kiegészítők; 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;

bébi nadrágok papírból vagy cellulózból eldobhatók; bedörzsölő szerek; biocidok; biológiai készítmények

állatgyógyászati használatra; biológiai készítmények humángyógyászati célra; biológiai szövetkultúrák

állatgyógyászati célokra; biológiai szövetkultúrák gyógyászati célokra; bizmut készítmények gyógyszerészeti

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

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

gyógyszerészeti használatra; búzacsíra étrend-kiegészítők; cédrusfa rovar riasztókénti használatra; cellulóz

észterek gyógyszerészeti használatra; cellulózéterek gyógyszerészeti használatra; cement állatok patáinak

kezelésére; citromfű tea 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 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

étrend-kiegészítők; elixírek (gyógyszerészeti készítmények); elsősegély gyógyszerdobozok; emésztést elősegítő

szerek gyógyszerészeti használatra; enzimek állatgyógyászati használatra; enzimek gyógyászati használatra;

enzimkészítmények állatgyógyászati használatra; enzimkészítmények gyógyászati használatra; erősítő szerek

(gyógyszerek); érzéstelenítőszerek, anesztetikumok; észterek gyógyszerészeti használatra; éterek gyógyszerészeti

használatra; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők 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;
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fertőtlenítő füstölő készítmények gyógyászati használatra; fertőtlenítő készítmények; fertőtlenítőszerek

egészségügyi használatra; fertőtlenítőszerek 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;

füstölő rudak; 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 étrend-kiegészítők; 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; hidrogén-peroxid 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; izotápok gyógyászati használatra; izzadás elleni gyógyszerek; jalapa (gyökér); jód gyógyszerészeti

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

gyógyászati használatra; kámfor gyógyászati 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 étrend-kiegészítők; 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 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
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használatra; mintázóviasz fogászati használatra; maleszkin (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; opium; ópiumszármazékok;

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

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

gyógyászati használatra; oxigénfürdők; papír mustártapaszokhoz; 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; szemterápiás 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

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.

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

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök; achát; amulettek

[ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; arany, nyers vagy vert; aranyszálak [ékszerek]; atomórák;

bugák, ingótok nemesfémből; cipődíszek nemesfémből; díszdobozok órákhoz; díszek [ékszerek]; dísztűk;

dobozok nemesfémből; drágakövek; ébresztőórák; ékszerek; ékszerek borostyánkőből; ékszeres dobozok [ládikák

vagy dobozok]; ékszerkellékek; ékszertokok; elefántcsont ékszerek; elektromos órák; ellenőrző órák [központi

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 6. szám, 2016.03.29.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M448



órák]; érmék; ezüstfonál, ezüsthuzal; ezüst, megmunkálatlan vagy vert; ezüstszál/ezüstfonal (ékszerészet);

féldrágakövek; fülbevalók; gyémántok; gyöngyök [ékszerek]; gyöngyök szintetikus ámbrából; gyöngyszemek

ékszerek készítéséhez; gyűrűk [ékszerek]; horgonyok [óragyártás]; időmérő eszközök; ingák [óragyártás],

irídium; jelvények nemesfémből; kalapdíszek nemesfémből; kapcsok ékszerkészítéshez; karkötők [ékszerek];

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

díszek; láncok [ékszerek]; mandzsettagombok; medalion, nyakérem; medálok; mellszobrok nemesfémből;

melltűk, brossok [ékszerek]; mozgatószerkezetek órákhoz; művészeti tárgyak nemesfémből; napórák; nemesfém

ötvözetek; nyakkendőtűk; nyakkendőtűk [csiptetősek]; nyakláncok [ékszerek]; nyers vagy félig megmunkált

nemesfémek; nyers vagy félig megmunkált zsett; óradobozok, óratokok; órák; órák [faliórák]; óraláncok;

óralapok [óragyártás]; óramutatók [óragyártás]; órarugók; óraszerkezetek, óraművek; óraszíjak; óratokok;

óratokok [óragyártás]; óraüvegek; ozmium; palládium; peridot (drágakő minőségű ásvány); platina [fém];

rekeszzománcos ékszerek; rézérmék, zsetonok, rádium; rugóházak [óragyártás]; ruténium; spinellek

[drágakövek]; stopperórák; strassz [drágakőutánzat]; szálak nemesfémből [ékszerek]; szobrocskák, nippek

 nemesfémből; szobrok nemesfémből; tűk [ékszerek]; zsettdíszek.

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

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

lószerszámok; abrakos tarisznyák; aktatáskák; állszíjak bőrből; aranyverő hártyák; belek hurkafélék készítéséhez;

bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bordák esernyőkhöz vagy napernyőkhöz; botszékek; bőrdarabok

bútorhuzatokhoz; bőrfonalak; bőrlemezek; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőröndök, kézitáskák;

bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőrpórázok; bőrszelepek; bőrszíjak; bőrszíjak katonai felszerelésekhez;

bőrszíjak [nyergesáru]; bútorhuzatok bőrből; dobozok bőrből vagy műbőrből; dobozok vulkán fíberből; ernyők,

esernyők; erszények, pénztárcák; esernyőbehúzó anyagok; esernyőnyelek, esernyőfogók; feszítőzablák;

fogantyúk bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; gumirészek kengyelekhez; gyűrűk

esernyőkhöz; hámok állatoknak; hámok szerelvényei; hátizsákok; hevedertáskák gyermekek hordozására;

hitelkártyatartók [levéltárcák]; irattáskák, aktatáskák; irhák [állatbőrök]; iskolatáskák; istrángok [hámok];

kalapdobozok bőrből; kantárak [hámok]; kantárszárak, gyeplők; kecskebőr, sevró; kenguru gyermekek

hordozására [heveder]; kenguruk [hevederek] csecsemők hordozására; kengyelek; kengyelszíjak; kerekekkel

ellátott bevásárlótáskák; kézitáskák; kézitáska vázak; kikészített bőrök; kilencágú korbácsok; kofferek [kis

utazóládák]; korbácsok, ostorok; korcsolyaszíjak; kottamappák, kottatokok; kötőfékek [hámok]; kruponbőrök;

kulcstokok; ládák bőrből vagy műbőrből; lánchálós erszények; levéltárcák; lópatkók; lószerszám-szíjak;

lótakarók, lópokrócok; lovaglónyergek; marhabőrök; moleszkin [bőrutánzat]; műbőr; napernyők;

névjegykártyatartók; névjegytartók, kártyatartók; nyakhámok; nyakörvek állatoknak; nyeregfák [nyeregvázak];

nyeregpárnák lovagláshoz; nyeregszíjak; nyeregtakarók lovaknak; nyergesáruk; nyersbőrök, irhák; oldaltáskák,

tarisznyák; piperetáskák üresen; pórázok bőrből; rugóburkolatok bőrből; ruhatáskák utazáshoz; sétabotok,

sétapálcák; sporttáskák; strandtáskák; szájkosarak; szarvasbőr, nem tisztítási célokra; szemellenzők [hámok];

szerszámtáskák bőrből (üresen); szíjak nyergekhez; takarók állatoknak; táskák; táskák [zacskók, tasakok]

csomagolásra, bőrből; térdvédők lovaknak; turistabotok; utazókészletek [bőráruk]; utazóládák; útitáskák;

vadásztáskák [vadászkellékek]; vállszíjak bőrből; vázak esernyőkhöz vagy napernyőkhöz; zablák állatoknak

 [hámok]; zsákok hegymászóknak; zsákok táborozóknak; sporthátizsákok; tornazsákok.

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

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

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

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
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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 bőr dörzsöléséhez;

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; füszertartók; 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; hűtőpalackok; 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

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 asztalneműk; 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 üvegdekorációs 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);
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salátástálak; sámfa; sámfák (tágítok); seprűk, seprők; serpenyők sütéshez; sertéssörték; sikáló eszközök 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, ivókulacsok, tartó és adagoló dobozok pirulákhoz, kapszulákhoz,

 vitaminokhoz.

 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk; abroszvédő

alátétek, nem papírból; ágynemű; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; ágyterítők papírból; ajtófüggönyök;

állatbőrutánzat szövetek; anyagok fehérneműkhöz; asztali futók; asztali vászonneműk, nem papírból;

asztalkendők textilből; asztalterítők, nem papírból; babatörlőkendők; barhent, pamutszövet; bársony;

bélésanyagok lábbelikhez; bélések [szövetek]; biliárdposztó; brokátok; bútorhuzatok műanyagból; bútorhuzatok

textilből; bútorszövetek, kárpitok; bútorvédőhuzatok; címkék, szövött; damaszt [szövet]; daróc, abaposztó

[szövet]; díszpárnahuzatok; egészségügyi flanel; előrajzolt szövetek hímzéshez; eszpartó szövetek; falikárpitok,

tapéták textilanyagból; flanel [szövet]; függönykikötő zsinórok textilből; függönyök textilből vagy műanyagból;

fürdőkesztyűk; géz [fátyolszövet]; gumírozott vásznak, nem papíripari használatra; gyapjúszőnyeg; háló

függönyök; hálózsák bélések; háztartási lenvászon; hócsalán szövetek; huzatok vécéülőkékre textilből; jersey

[szövet]; jutaszövetek; kalapbélések; kalikó [pamutvászon]; kanavász falikárpithoz vagy hímzéshez; kanavász

[szabó vászon]; kenderszövetek; kendervászon; kötött szövetek; krepon; krepp [szövet]; lenszövetek; lepedők;

lobogók; lószőrvászon [zsákvászon]; marabu [szövet]; matrachuzatok; matracvásznak; melegen ragasztható

tapadó szövetek; mintás vászon; műanyagok [textil pótanyagai]; műselyem szövetek; nemez, filc; nem szőtt

textíliák; nyomdai alátétek szövetanyagból; pamutbársony [szövet]; pamutkelmék, pamutanyagok; pamutvászon,

karton, kalikó; párnahuzatok; párnahuzatok vászonból, ciha; pehelypaplan; poháralátétek [asztalneműk]; posztó,

kártolt gyapjúszövet; rugalmas gyapjúszövet; sminkeltávolító kendők; szalvéták (textilből); szemfedők, leplek;

szitaszövet; szövetek; szövetek hőlégballonokhoz [gázt át nem eresztő szövetek]; szövetek textilipari használatra;

szúnyoghálók; szűrőanyagok textilből; tafota, taft [szövet]; tányéralátétek textilből; textilanyagok; textilanyagok

lábbelikhez; textil arctörlők; textil törülközők; tüll; tüll [fátyolszövet]; úti takarók, plédek; üvegszálas szövetek

textilipari felhasználásra; üvegtörlők [törülközők]; vánkos huzatok; vászon; vászonnemű fürdőzéshez, a ruházat

kivételével; viaszosvászon asztalterítők; zászlók, nem papírból; zászlószövet; zefír [szövet]; zuhanyzó-függönyök

textilből vagy műanyagból; zsákvászon [kendervászon]; zsebkendők textilanyagokból; zseníliaszövet; törölközők,

 fürdőlepedők.
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 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;

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 vászonlábbelik;

sportcipők; sportlábbelik; sportmezek; strandlábbelik; 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; férfi pólók; férfi

nyomtatott pólók; férfi ujjatlan pólók; férfi trikók; női pólók; női trikók; férfi kapucnis felsők; férfi

rövidnadrágok; férfi edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; női rövidnadrágok; női edző rövidnadrágok,

sportos rövidnadrágok; férfi melegítőalsók, melegítőnadrágok; női melegítőalsók, melegítőnadrágok; férfi

 melegítő felsők; női melegítő felsők; baseball sapkák; széldzsekik; férfi átmeneti kabát; női átmeneti kabát.

 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak másosztályokba;

karácsonyfadíszek; agyaggalambok céllövéshez; agyaggalambok[céltárgyak], álarcok [játékszerek];

álcázóvásznak [sportcikkek]; állatcsalogató eszközök vadászathoz; álló edzőkerékpárok; árbocok vitorlás

deszkákhoz;asztaliteniszhez asztalok; babaágyak; babaházak; babaruhák; babaszobák; bábuk,marionettek;

backgammon, trictrac [játékok]; baseballkesztyűk; baseballkesztyűk[játékfelszerelések]; bélhúrok teniszütőkhöz;

biliárdasztalok; biliárddákók;biliárdgolyók; biliárd-mandinerek; biliárdmarkerek; bingó kártyák; bobok;

bodyboard deszkák; bőrkarikák biliárddákókhoz; búgócsigák [játékszerek]; bűvészkellékek;céltáblák;

cumisüvegek játékbabáknak; csalétkek vadászathoz vagy halászathoz;csocsóasztalok; csörgők [játékszerek];

csúszdák [játékszerek]; dámajátékok;dámatáblák; diszkoszok sportcélokra; dobható korongok [játékszerek];

dobókockák[játékok]; dominójátékok; elektronikus céltáblák; elektronikus videó játékgépek;építőjátékok;

építőkockák [játékszerek]; érmebedobásos játékautomaták;érmebedobással működő biliárdasztalok; eszközök

testgyakorláshoz; expanderek;felszerelések vitorláshajókhoz; fókabőrök [sílécek borítására]; gépezetek és

készülékek tekejátékokhoz; golfkesztyűk; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők;golyó játékokhoz;

gördeszkák; görgők álló edzőkerékpárokhoz; görkorcsolyák;görkorcsolyák, sorban elhelyezett görgőkkel; gyanta

atlétáknak; gyepjavító szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyutacsok[játékszerek];

halhorgok; hálók [sportcikkek]; harangok karácsonyfákra; hegymászó felszerelések; hernyóbelek horgászathoz;
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hinták; hintalovak; hócipők; hógömbök[dísztárgyak]; hokiütők; homokzsákok; hordozható játékok

folyadékkristályos képernyővel; horgászbotok; horgászfelszerelések; horgászorsók; horgászzsinórok;húrok

teniszütőkhöz; íjak íjászathoz; íjászfelszerelések; illatos csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; játék autók;

játék babák; játékfigurák; játékgépek; játékgolyók;játékkártyák; játék léggömbök; játékmodellek; játékok; játék

pisztolyok; játékpisztolyok; játék sárkányok; játékszerek; játékszerek kedvtelésből tartott

állatoknak;kaleidoszkópok; kaparós sorsjegyek sorshúzásos játékokhoz; kaparóvasak sílécekhez; kapásérzékelők

[horgászfelszerelés]; kapásjelzők [horgászfelszerelés];karácsonyfadíszek, kivéve a világítási cikkeket és a

cukorkaféléket; karácsonyfák műanyagból; karácsonyfatartók; karikajátékok; karneváli álarcok; kesztyűk [játékok

tartozékai]; kézi golfkocsik; kick boardok úszáshoz; kirakós játékok [puzzle]; kitömött játékok; konfetti;

korcsolyacipők korcsolyával; korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek];kréták biliárddákókhoz; krikettzsákok;

labdaadogató gépek; labdák labdajátékokhoz;légpuskák [játékszerek]; légtömlők játék labdákhoz; lepkehálók;

madzsong [kínai dominójáték]; mászógépek hegymászóknak; matrjoska-babák [orosz fajáték,egymásba rakott,

egyre kisebb, kettészedhető babák]; méretarányosan kicsinyített járműmodellek; merítőzsákok horgászáshoz;

mesterséges csalik horgászathoz;mesterséges hó karácsonyfákhoz; mobilok [játékszerek]; nyerőgépek

szerencsejátékokhoz; nyilak [célbadobó játékokhoz]; orsók játék sárkányokhoz;ökölvívó kesztyűk, boxkesztyűk;

összeszerelhető méretarányos modellek [játékok];övek súlyemelőknek [sportcikkek]; pachinko [játékok];

paintball [lövedékek painball pisztolyokba] [sportcikkek]; paintball pisztolyok [sportcikkek]; papírkalapok

partikra;PÓTLAP14/21parittyák [sportcikkek]; patkójátékok; pénzbedobásos játékgépek;

pinata[zsákbamcska-játék sajátos figurákkal]; pisztolycsappantyúk [játékok]; plüssjátékszerek; plüssmackók;

poharak kockajátékhoz; rajtkockák sporthoz; robbanóbonbonok; rollerek; rudak rúdugráshoz; rulett-kerekek;

sakkjátékok; sakktáblák; sárkányrepülőgépek; sífelszerelésekhez és szörfdeszkákhoz kiképzett zsákok;

siklóernyők; síkötések; sílécborítások; sílécek; sílécek élei; sílécek szörfözéshez; sípcsontvédők [sportcikkek];

síviasz, sívax; snowboardok [hódeszkák]; súlyzók; szánkók [sportcikkek]; szappanbuborék-fújók [játékszerek];

szigonypuskák [sportcikkek]; színházi álarcok, maszkok; szörfdeszkák; szörfdeszkákhoz szíjak; táblajátékok;

tárgyak társastánchoz [cotillonhoz]; társasjátékok; távirányítású játékjárművek; tekebábuk; teke, kugli [játékok];

tengerparti halászhálók; teniszhálók; teniszlabdavető gépek; teniszütők; térdvédők [sportcikkek]; testépítő

felszerelések; tollaslabda [játék]; tornafelszerelések; trambulinok; trükkös játékok; ugródeszkák [sportszerek];

úszók halászathoz; úszómedencék [játékcikkek]; úszómellények; uszonyok úszóknak; úszóövek; úszószárnyak,

szárny alakú úszóövek; védőnadrágok férfi sportolóknak [sportcikkek]; védőtömések [sportruházathoz];

vesszővarsák [halászfelszerelés]; vezénylőpálcák; vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz;

vidámparki felszerelések; videó játékgépek; vitorlás deszkák; vívófegyverek; vívókesztyűk; vívómaszkok,

vívóálarcok; vízisík; zsetonok játékokhoz; zsetonok szerencsejátékokhoz; férfi edzőkesztyűk; női edzőkesztyűk;

 derék stabilizáló övek sportolási célra; csuklópántok sportolási célra; hevederek, gurtnik sportolási célra.

 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
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(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; 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 élő;

tengeri-uborka, nem élő; tofu; tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes ?); tojások;tojáspor; tojássárgája; tonhal

(nem élő); tőzegáfonya szósz (befőtt); vadhús; vaj;vajkrém; véreshurka (hentesáru); virágpor készítmények

(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 (cukrászárú); diófélékből készült lisztek; ecet; édesgyökér (cukrászáru); édesgyökér nyalókák

(cukrászáru); édesítőszerek, (természetes); élelmiszerízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztő ételekhez;

élesztők, erjesztőanyagok 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 tészta, nudli, galuska; méz;
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mézeskalács; mustár; mustárliszt; müzli; müzli szeletek; 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; tabuié; taco; tápióka; tápiókaliszt; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; tea

helyettesítőként használt virágok vagy levelek; tejsodó (vaníliás krém); 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; zabhántolt/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; energiaitalok;

koffeintartalmú energiaitalok; energiaitalok [nem gyógyászati használatra]; alkoholmentes fogyasztásra kész

 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-, adagolóautomaták kölcsönzése; előfizetések intézése

távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek 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; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell-szolgálatok reklám

vagy kereskedelmi célból; marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi
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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; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel

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

felek számára; valamint étrend kiegészítők, táplálék-kiegészítők, emberi fogyasztásra szánt tápanyagadalékok és

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

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

élelmiszerek, kondroitin készítmények, órák és más időmérő eszközök, táskák, sporttáskák, hátizsákok,

sporthátizsákok, tornazsákok, italkeverők, shakerek, ivókulacsok, tartó és adagolódobozok pirulákhoz,

kapszulákhoz, vitaminokhoz, törölközők, fürdőlepedők, edzőkesztyűk, sportolási célra szánt derék stabilizáló

övek, sportolási célra szánt csuklópántok, sportolási célra szánt hevederek és gurtnik, 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, energiaitalok, koffein tartalmú energiaitalok,

energiaitalok [nem gyógyászati használatra], alkoholmentes fogyasztásra kész italok és ruházati cikkek

 kiskereskedelme és nagykereskedelme, valamint reklámozása.

 ( 210 ) M 15 02397

 ( 220 ) 2015.09.04.

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

 ( 740 )  Dr. Vogl Miklós, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 15 02398

 ( 220 ) 2015.09.03.

 ( 731 )  ERNŐKER Kft., Szamossályi (HU)

 ( 740 )  dr. Kozma Béla, Kozma Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti vegyi termékek.

  33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 15 02400

 ( 220 ) 2015.09.02.

 ( 731 )  Szabó Károly, Szentpéterszeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Kiadványok, könyvek, tankönyvvek.

  41    Nevelés, oktatás.

 ( 210 ) M 15 02403

 ( 220 ) 2015.09.04.

 ( 731 )  NEXIUS Informatikai Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mezey D. Róbert, Dr. Mezey D. Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) eduKRESZ

 ( 511 )  41    On-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; oktatás; oktatási tárgyú információk; otatási

 vizsgáztatás.

  42    Szoftverek, mint szolgáltatások; számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 210 ) M 15 02404

 ( 220 ) 2015.09.04.

 ( 731 )  NEXIUS Informatikai Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mezey D. Róbert, Dr. Mezey D. Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    On-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; oktatás; oktatási tárgyú információk; otatási

 vizsgáztatás.

  42    Szoftverek, mint szolgáltatások; számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 210 ) M 15 02405

 ( 220 ) 2015.09.04.

 ( 731 )  Thai Box Foods Kft., Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 15 02406

 ( 220 ) 2015.09.04.

 ( 731 )  Valeant Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna, Rzeszów; (PL)

 ( 740 )  dr. Burger László, Sütő és Burger Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Babypront

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerek; köhögés elleni termékek; gyógyászati készítmények;

 gyógyászati eszközök; paragyógyászati termékek, egészségügyi anyagok.

 ( 210 ) M 15 02408

 ( 220 ) 2015.09.05.

 ( 731 )  BITNINJA Kft.., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Zoltán, Debrecen

 ( 541 ) BitNinja

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02409

 ( 220 ) 2015.09.04.

 ( 731 )  Gyógyszeripari Ellenőrző és Fejlesztő Laboratorium Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Burger László, Sütő és Burger Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GYEL

 ( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02410

 ( 220 ) 2015.09.04.

 ( 731 )  Polgári Erika, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Süle Ákos, Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Magyarországról származó bőrápoló balzsamok; Magyarországról származó kenőcsök, balzsamok;

 Magyarországról származó bőrápoló kozmetikumok; Magyarországról származó bőrön használt kozmetikumok.

5    Magyarországról származó fájdalomcsillapító balzsamok; Magyarországról származó gyógyhatású

 balzsamok; Magyarországról származó balzsamok orvosi, gyógyászati célokra.

 ( 210 ) M 15 02411

 ( 220 ) 2015.09.07.

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

 ( 740 )  dr. Jurida Petra, Tatabánya

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása

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

keresőmotor optimalizálása, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, marketing,

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

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

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

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

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

 nyújtása weboldalon keresztül, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshopok üzemeltetése.

 38    Digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szeigáitatás [távkőzlési szolgáltatás], elektronikus

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

internetes fórumok biztosítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, internetes beszélgetőszobák

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

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

 segítségével, üzenetek küldése, weboldalak üzemeltetése.

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

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

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

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

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

on-line játékok szeigáitatása számítógépes hálózatból, online, nem letölthető videók biztosítása, sorsalásos

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

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

 szórakoztatás], videófilmezés.

 ( 210 ) M 15 02420

 ( 220 ) 2015.09.07.
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 ( 731 )  Pince Termelési és Kereskedelmi Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szénássy Mónika ügyvéd, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Badacsony Art

 ( 511 )   33    Badacsony eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 210 ) M 15 02421

 ( 220 ) 2015.09.07.

 ( 731 )  Pince Termelési és Kereskedelmi Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szénássy Mónika ügyvéd, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Balaton Art

 ( 511 )   33    Balatoni/Balaton eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 210 ) M 15 02441

 ( 220 ) 2015.10.30.

 ( 731 )  Trió Konyha és Bor Vendéglátóipari Korlát Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fülöp Péter, Dr. Fülöp Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02462

 ( 220 ) 2015.09.10.

 ( 731 )  Siető Linda Szonja, Budapest (HU)

  ( 546 )

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

  25    Ruházati termékek, cikkek; textil alapú táskák.

 ( 210 ) M 15 02464

 ( 220 ) 2015.09.10.

 ( 731 )  5D CINEMA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szöllősi Gergő, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).
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  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

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

térélményt nyújtó filmvetítés; szimulátor mozik üzemeltetése; mutatványos berendezések üzemeltetése;

számítógépvezérelt mozgatható ülések működtetése és ezzel összhangban mozgókép megjelenítése, valamint a

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

 ( 210 ) M 15 02470

 ( 220 ) 2015.09.10.

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

 ( 740 )  EMRI-PATENT KFT, Debrecen

 ( 541 ) Debrecen mi vagyunk!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok.

  25    Ruházati cikkek.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 15 02471

 ( 220 ) 2015.09.10.

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

 ( 740 )  EMRI-PATENT KFT, Debrecen

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szórólapok; transzparensek [papíráruk]; újságok; üdvözlőlapok/kártyák; zacskók csomagolásra papírból vagy
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műanyagból; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, irodai cikkek;

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

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

 kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok.

  25    Ruházati cikkek.

  35    Reklámozás; irodai munkák.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 15 02500

 ( 220 ) 2015.09.14.

 ( 731 )  MasterCard Europe Sprl, Waterloo (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gyorsan és egyszerűen fizetni: Felbecsülhetetlen.

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02542

 ( 220 ) 2015.09.21.

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

 ( 740 )  dr. Jurida Petra, Tatabánya

  
( 546 )

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

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

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

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

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

optimalizálása, információés tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információknak számítógépes

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

kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelm iközvetítői szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása

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

keresőmotor optimalizálása, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, marketing,

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

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

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

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

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

 nyújtása weboldalon keresztül, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshopok üzemeltetése.

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

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

internetes fórumok biztosítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, internetes beszélgetőszobák

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

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

 segítségével, üzenetek küldése, weboldalak üzemeltetése.
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 41    Akadémiák [oktatás], alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, divatbemutatók szervezése

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

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

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

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

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

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

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

 szórakoztatás], videófilmezés.

 ( 210 ) M 15 02545

 ( 220 ) 2015.09.21.

 ( 731 )  BPO Gazdasági Fejlesztő és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csabai Marianna, Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, 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 02548

 ( 220 ) 2015.09.21.

 ( 731 )  Gironde Kft., Terpes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Mosószerek, mosogatószerek, tisztítószerek.

 35    Háztartási cikkek, kozmetikai és háztartás-vegyipari termékek, mosószerek, mosogatószerek és

 tisztítószerek kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 15 02562

 ( 220 ) 2015.09.22.

 ( 731 )  Biggeorge Property Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kádas Angelika, Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Biggeorge Holding

 ( 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).

 ( 210 ) M 15 02602

 ( 220 ) 2015.09.24.

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

 Knapcsek Katalin 50%, Budapest (HU)
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 ( 541 ) K&K a kis- és középvállalkozások magazinja

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

  41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása.

 ( 210 ) M 15 02658

 ( 220 ) 2015.10.01.

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

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

 ( 541 ) Tudománnyal a szépségért

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

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

 ( 210 ) M 15 02662

 ( 220 ) 2015.10.02.

 ( 731 )  CHOCCO GARDEN Kft., Dunakeszi (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Bonbonok (cukorkák); cukorkaáru; csokoládé; csokoládés termékek; karamellák (cukorkák); kakaó, kakaós

 termékek; pralinék.

 ( 210 ) M 15 02664

 ( 220 ) 2015.10.02.

 ( 731 )  CHOCCO GARDEN Kft., Dunakeszi (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Bonbonok (cukorkák); cukorkaáru; csokoládé; csokoládés termékek; karamellák (cukorkák); kakaó, kakaós

 termékek; kávé; kávés termékek; pralinék.

 ( 210 ) M 15 02674

 ( 220 ) 2015.10.02.

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

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  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 02692

 ( 220 ) 2015.10.06.

 ( 731 )  Hajdú Krisztián, Budapest (HU)
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 ( 541 ) "MAMI"

 ( 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).

 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).

 ( 210 ) M 15 02699

 ( 220 ) 2015.10.06.

 ( 731 )  Hajdú Gabona Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Malomipari termékek; lisztek és egyéb gabonakészítmények; rétesliszt; finomliszt; búzaliszt; búzadara; dara

 emberi táplálkozásra; árpaliszt; zabliszt; kukoricaliszt; liszttartalmú ételek.

 35    Kereskedelmi szolgáltatások malomipari termékek, valamint lisztek és egyéb gabonakészítmények

 vonatkozásában.

 ( 210 ) M 15 02700

 ( 220 ) 2015.10.06.

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

 ( 541 ) ÁFONYA ÁGI

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

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

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

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

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

 (italok).

 ( 210 ) M 15 02702

 ( 220 ) 2015.10.06.

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

 ( 541 ) VADMÁLNA ÁGI

 ( 511 )  32    Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes
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koktélok, árpakivonatok sör előállításához, ásványvizek, ásványvizek (italok), gyümölcslevek, izotóniás italok,

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

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

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

 (italok).

 ( 210 ) M 15 02703

 ( 220 ) 2015.10.06.

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

 ( 541 ) LIME-MENTA ÁGI

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

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

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

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

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

 (italok).

 ( 210 ) M 15 02707

 ( 220 ) 2015.10.06.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 15 02713

 ( 220 ) 2015.10.07.

 ( 731 )  Vencák Marianna, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

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

 vagy kartonból készült kártyák.

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

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

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

 osztályokba.

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

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

 kereskedelme.

 ( 210 ) M 15 02717

 ( 220 ) 2015.10.08.

 ( 731 )  Szegi Gabriella Brigitta, Szeged (HU)
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 ( 740 )  dr. Ződi Zoltán, Szeged

 ( 541 ) BRIL

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

 szórólap.

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 02719

 ( 220 ) 2015.10.08.

 ( 731 )  Katona Zoltán, Nagytarcsa (HU)

  

( 546 )

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

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

 ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.

 ( 210 ) M 15 02777

 ( 220 ) 2015.10.13.

 ( 731 )  Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)

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

 ( 541 ) ANAFTIN

 ( 511 )  3    Szájhigiéniai termékek szájzselé, száj spray; szájvíz és fogzást segítő zselé kefével.

5    Gyógyszerészeti készítmények; szájban levő fekélyek és afták okozta sérülések, valamint fogzás elősegítésére

 alkalmazott szerek; száj higiéniai termékek és orvosi használatra átalakított diétás készítmények.

  10    Orvosi műszerek fogászati használatra.

 ( 210 ) M 15 02811

 ( 220 ) 2015.10.15.

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

 ( 541 ) ENTUDAT

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

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

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02816

 ( 220 ) 2015.10.14.

 ( 731 )  Kiss Jenő, Budapest (HU)

 Lippert Szandra, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) KISS LIFE
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 ( 511 )   16    Papír termékek, nyomdai kiadványok, promóciós papír alapú anyagok.

  35    Marketing és reklám szolgáltatások, promóciós termékek kereskedelme.

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

 fitnesztanfolyamok vezetése.

 ( 210 ) M 15 02818

 ( 220 ) 2015.10.14.

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

 Kiss Jenő 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) KISS JENŐ STORE

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

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

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

 és nagykereskedelme, online értékesítése.

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

 fitnesztanfolyamok vezetése.

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

 szellemi tulajdon hasznalatának engedélyezése [licencia].

 ( 210 ) M 15 02821

 ( 220 ) 2015.10.15.

 ( 731 )  Warnex Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Németh Pál Lóránd, Budapest

 ( 541 ) Hunor

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

 berendezések.

 ( 210 ) M 15 02829

 ( 220 ) 2015.10.16.

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

 ( 740 )  dr. Nagy Mária, Kecskemét
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( 554 )

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

 ( 210 ) M 15 02830

 ( 220 ) 2015.10.16.

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

 ( 740 )  dr. Nagy Mária, Kecskemét

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 15 02847

 ( 220 ) 2015.10.19.

 ( 731 )  Agrárrendezvények Kft., Szőlősgyörök (HU)

 ( 541 ) Az Agrárvilág Szépe

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02856

 ( 220 ) 2015.10.16.
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 ( 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 02864

 ( 220 ) 2015.10.20.

 ( 731 )  VOLVOX Kereskedelmi Kft., Kiskőrös (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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 02870

 ( 220 ) 2015.10.20.

 ( 731 )  LUCKYRABBIT EVENTS Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Széles Szabolcs, Álmos és Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Semmelweis Semester Opening

 ( 511 )   35    Marketing; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámfilmek előállítása.

 41    Bálok szervezése; diszkók szolgáltatásai; éjszakai klubok; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások

bemutatása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; lemezlovasok szolgáltatásai; szórakoztatás; zenei produkciók;

 zenekarok szolgáltatásai.

  43    Rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 15 02876

 ( 220 ) 2015.10.21.

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

 Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

 ( 541 ) Találd meg a helyet, amely egy új életet tartogat számodra! Az időjárás-jelentés támogatója a Fundamenta

Személyi Bankár

 ( 511 )  35    Rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

 reklámozás; televíziós reklámozás.

 36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek; biztosítási ügynöki tevékenység; finanszírozási szolgáltatások;

gondoskodási alap szolgáltatások; ingatlanlízing; jelzálog-hitelezés; kölcsön [finanszírozás]; pénzügyek intézése

építőipari projektekhez; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi szponzorálás,

 támogatás; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése.

 ( 210 ) M 15 02885

 ( 220 ) 2015.10.21.

 ( 731 )  NorDent Smile Kft, Mórahalom (HU)

  

( 546 )

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

fogszabályozási szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; orvosi klinikák

 szolgáltatásai; orvosi rendelők.
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 ( 210 ) M 15 02894

 ( 220 ) 2015.10.22.

 ( 731 )  RotoGram Kft., Újlengyel (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Fényképek kinézetének módosítására és fényképek továbbítására használt letölthető számítógépes szoftverek;

számítógépes szoftverek adatok és információk gyűjtéséhez, szerkesztéséhez, rendezéséhez, módosításához,

átviteléhez, tárolásához és megosztásához; számítógépes szoftverek alkalmazás-programozó interfészekként való

használatra (API); közösségi hálózatépítéshez kapcsolódó online szolgáltatásokat, közösségi hálózatépítő

alkalmazások készítését segítő és adatelőhívást, -feltöltést, -letöltést, -elérést és -kezelést lehetővé tevő

alkalmazásprogramozó interfész (API) számítógépes szoftverekhez; elektronikus média vagy információk

számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztüli feltöltését, letöltését, hozzáférését, küldését,

megjelentetését, címkézését, bloggolását, folyamatos sugárzását, kapcsolását, megosztását vagy más módon

 történő biztosítását lehetővé tevő számítógépes szoftverek.

 35    Marketing, reklám és promociós szolgáltatások; reklámok terjesztése mások megbízásából számítógépes és

kommunikációs hálózatokon keresztül; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és

kommunikációs hálózatokon keresztül; marketing és reklámozási konzultációs szolgáltatások; piackutatás;

piackutatási információnyújtás; online reklámozás; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása,

forgalmazása és promóciója fényképészeti és videoberendezések különleges eseményeken történő biztosításával

 kapcsolatban.

 38    Távközlési szolgáltatások, nevezetesen adatok, üzenetek, grafikák és képek elektronikus továbbítása; P2P

fotómegosztási szolgáltatások, nevezetesen digitális fotófájlok elektronikus átvitele internet-használók között;

számítógépes, elektronikus és online adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; online kommunikációs fórumok

biztosítása általános érdeklődésre számot tartó témakörökben; a webhely felhasználóit más helyi vagy globális

weboldalakra irányító online kommunikációs kapcsolódási pontok rendelkezésre bocsátása; online csevegő-

(chat-) szobák és elektronikus hirdetőtáblák biztosítása; számítógépes és más kommunikációs hálózatokon

keresztüli műsorközvetítési szolgáltatások, nevezetesen adatok, információk, üzenetek, grafikák és képek

feltöltése, közzététele, megjelenítése, címkézése és elektronikus továbbítása; fotó- és adatmegosztási

szolgáltatások, nevezetesen digitális fotófájlok, videók, audiovizuláis tartalom és adat elektronikus átvitele

 internet- és mobileszköz-használók között.

 41    Számítógépes, elektronikus és online adatbázisok biztosítása a szórakoztatás és a másodlagos, testületi,

társadalmi és közösségi érdekcsoportok területén; a felhasználó által létrehozott vagy meghatározott tartalmat

 hordozó elektronikus folyóiratok és webnaplók szolgáltatása; elektronikus kiadási szolgáltatások mások számára.

 42    A felhasználók számára fényképek feltöltését lehetővé tevő honlap hosztolása; számítógépes szolgáltatások,

nevezetesen olyan technológiát tartalmazó interaktív honlap hosztolása, amely lehetővé teszi a felhasználók

számára, hogy online fényképeiket és közösségi hálózatépítési fiókjaikat kezeljék; fényképek kinézetének

módosításához, illetve azok továbbításához használt online szoftverek; fájlmegosztási szolgáltatások, nevezetesen

a felhasználók számára elektronikus fájlok fel- és letöltését lehetővé tevő technológiát tartalmazó weboldal

hosztolása; online webes eszközök hosztolása mások megbízásából online tartalom kezeléséhez és

megosztásához; technikai információk biztosítása kereshető információs tárgymutatókból és adatbázisokból;

keresőmotorok biztosítása kommunikációs hálózatokon való adatszerzéshez; számítógépes szolgáltatások,

mégpedig virtuális közösségek létrehozása regisztrált felhasználóknak szociális, üzleti és közösségi hálózatokon

történő vitákon való részvétel lehetővé tételére; számítógépes szolgáltatások, nevezetesen találkozók,

rendezvények és interaktív viták kommunikációs hálózatokon keresztüli szervezését és megtartását lehetővé tevő

elektronikus eszközök hosztolása mások megbízásából internetes honlapok, mobilalkalmazások és egyéb hasonló

kommunikációs platformok formájában; alkalmazás-kiszolgálói (ASP-) szolgáltatások, nevezetesen mások

számítógépes szoftveralkalmazásainak bértárolása; elektronikus média vagy információk kommunikációs

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 6. szám, 2016.03.29.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M472



hálózatokon keresztüli feltöltését, letöltését, hozzáférését, küldését, megjelentetését, címkézését, bloggolását,

folyamatos sugárzását, kapcsolását, megosztását vagy más módon történő biztosítását lehetővé tevő vagy segítő

számítógépes szoftverekhez kapcsolódó alkalmazásszolgáltatás (ASP); online hálózati szolgáltatás rendelkezésre

bocsátása, amely lehetővé teszi a felhasználók számára személyazonosító adatok továbbítását és

személyazonosító adatok megosztását egyszerre több weboldalon; az online felhasználók számára közösségi

hálózatépítési információkat tartalmazó személyes profilok létrehozását és ilyen információk több weboldalra

történő küldését és ezeken történő megosztását lehetővé tevő technológiát tartalmazó weboldal bértárolása;

technikai információk biztosítása kereshető információs tárgymutatókból és adatbázisokból számítógépes és

kommunikációs hálózatokon keresztül, beleértve a szövegeket, elektronikus dokumentumokat, adatbázisokat,

grafikus és audiovizuális információkat; közösségi hálózatépítésre, virtuális közösség létrehozására valamint

hang- és videoanyagok, fényképek, szövegek, grafika és adatok továbbítására szolgáló nem letölthető

szoftveralkalmazások ideiglenes használatának lehetővé tétele; számítógépes szolgáltatások a felhasználó által

meghatározott információkat, személyes profilokat, hang- és videoanyagokat, fényképeket, szöveget, grafikát és

 adatokat tartalmazó egyedi weboldalak formájában.

 45    Közösségi ismerkedési, hálózatépítési és társkereső szolgáltatások; számítógépes adatbázisokhoz való

 hozzáférés biztosítása a közösségi hálózatépítés, közösségi ismerkedés és társkeresés területén.

 ( 210 ) M 15 02901

 ( 220 ) 2015.10.26.

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

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

 ( 541 ) Gusztus20

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02909

 ( 220 ) 2015.10.22.

 ( 731 )  Hári Anikó, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Spránitz Gergely, Budapest

 ( 541 ) Hári ékszer

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 02940

 ( 220 ) 2015.10.29.

 ( 731 )  Szakály György, Nyírvasvári (HU)

  

( 546 )

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

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

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

habszivacs matracok; kiságybetétek; ágybetétek; etetőszék betétek; járóka betétek; bútorkiegészítő elemek;
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 fogantyúk bútorokhoz fából és műanyagból; talpgombok bútorokhoz.

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

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

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

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

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

 kereskedelme.

 ( 210 ) M 15 02942

 ( 220 ) 2015.10.29.

 ( 731 )  Bandár Márton, Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lángos; palacsinta.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 15 02945

 ( 220 ) 2015.10.29.

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

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

 ( 541 ) Traditio-Familia-Proprietas

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  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 02946

 ( 220 ) 2015.10.29.

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

 ( 740 )  Dr. Csehi Zoltán, Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 02947

 ( 220 ) 2015.10.29.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 02997

 ( 220 ) 2015.11.04.

 ( 731 )  Székesfehérvári Egyházmegye, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) Szent Gellért

 ( 511 )   32    Sörök, világos- vagy porter sör, alkoholmentes sör, malátasör.

 ( 210 ) M 15 02998

 ( 220 ) 2015.11.04.

 ( 731 )  Székesfehérvári Egyházmegye, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 15 02999

 ( 220 ) 2015.11.04.

 ( 731 )  Székesfehérvári Egyházmegye, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) Szent Imre

 ( 511 )   32    Sörök, világos- vagy porter sör, alkoholmentes sör, malátasör.

 ( 210 ) M 15 03000

 ( 220 ) 2015.11.04.

 ( 731 )  Székesfehérvári Egyházmegye, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 15 03003

 ( 220 ) 2015.11.04.

 ( 731 )  AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Könczöl Lászlóné, Szeged

 ( 541 ) Aegon smartCASCO A percalapú autóbiztosítás

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; balesetbiztosítás; biztosítási tanácsadás;

 biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások.

 ( 210 ) M 15 03005

 ( 220 ) 2015.11.05.

 ( 731 )  Lengyel Botond, Budapest (HU)

 ( 541 ) HUNIcode

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 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 03009

 ( 220 ) 2015.11.05.

 ( 731 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Csere Sylvia, dr. Csere 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03010

 ( 220 ) 2015.11.05.

 ( 731 )  Aspiag Management AG, Widnau (CH)

 ( 740 )  dr. Csere Sylvia, dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )
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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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03015

 ( 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 03020

 ( 220 ) 2015.11.05.

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

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

  

( 546 )

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

  43    Éttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak.

 ( 210 ) M 15 03036

 ( 220 ) 2015.11.06.

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

 ( 740 )  dr. Puskás Tivadar, Szombathely

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03041

 ( 220 ) 2015.11.09.

 ( 731 )  Pannon Kávé Kft., Gyöngyös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, kakaó, kávépótló szerek, cikória, csokoládés tej, csokoládé alapú italok, természetes édesítő szerek,

aprósütemények, teasütemények, kávé alapú termékek, csokoládépor, eredeti olasz pörkölésű kávék

 vonatkozásában.

 35    Kávé reklámozása; franchise hálózatban üzemeltett kávézó reklámozása; kávé kereskedelem; kávézással

kapcsolatos kiegészítő cikkek kereskedelme; franchise hálózat szervezése; online és offline reklám,

reklámgrafika, reklámszolgáltatás, reklámtevékenység, PR szolgáltatás; kávé nagykereskedelem, kávé

kiskereskedelem, ügynöki tevékenység, disztribúciós tevékenység; webáruház, reklámügynöki tevékenység,

reklámkiadvány szerkesztése, reklámkiadvány kiadása, reklámkiadvány értékesítése és terjesztése, eredeti olasz

 pörkölésű kávék vonatkozásában.

 43    Vendéglátási szolgáltatás, étterem, kávézó, büfé, catering és mozgó bolti vendéglátóipari szolgáltatás;

 étterem, kávézó franchise rendszerben történő létrehozása, üzemeltetése.
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 ( 210 ) M 15 03042

 ( 220 ) 2015.11.09.

 ( 731 )  Pannon Kávé Kft., Gyöngyös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, kakaó, kávépótló szerek, cikória, csokoládés tej, csokoládé alapú italok, természetes édesítő szerek,

 aprósütemények, teasütemények, kávé alapú termékek, csokoládépor.

 35    Kávé reklámozása; franchise hálózatban üzemeltett kávézó reklámozása; kávé kereskedelem; kávézással

kapcsolatos kiegészítő cikkek kereskedelme; franchise hálózat szervezése; online és offline reklám,

reklámgrafika, reklámszolgáltatás, reklámtevékenység, PR szolgáltatás; kávé nagykereskedelem, kávé

kiskereskedelem, ügynöki tevékenység, disztribúciós tevékenység; webáruház, reklámügynöki tevékenység,

 reklámkiadvány szerkesztése, reklámkiadvány kiadása, reklámkiadvány értékesítése és terjesztése.

 43    Vendéglátási szolgáltatás, étterem, kávézó, büfé, catering és mozgó bolti vendéglátóipari szolgáltatás;

 étterem, kávézó franchise rendszerben történő létrehozása, üzemeltetése.

 ( 210 ) M 15 03044

 ( 220 ) 2015.11.09.

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

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

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

 naptárak, papír-írószer.

  39    Utazásszervezés.

  44    Mentálhigiénés tanácsadás, életmód tanácsadás.

 ( 210 ) M 15 03045

 ( 220 ) 2015.11.09.

 ( 731 )  Molnár András, Szentendre (HU)

 Molnár Renáta, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

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

 naptárak, papír-írószer.

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

 szervezése.

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

 ( 210 ) M 15 03046

 ( 220 ) 2015.11.09.

 ( 731 )  Molnár Renáta, Szentendre (HU)

 Molnár András, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 ) COR-WAY

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

 naptárak, papír-írószer.
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 41    Nevelés, oktatás, szakmai képzés, tanfolyam-szervezés, szabadidős klub-szolgáltatás, sporttevékenység

 szervezése.

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

 ( 210 ) M 15 03047

 ( 220 ) 2015.11.09.

 ( 731 )  Tóth Balázs Tamás, Szolnok (HU)

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

 ( 541 ) Colibri fashion & style

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03049

 ( 220 ) 2015.11.09.

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fogfehérítő gélek; fogkrémek; fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények; lehelet frissítő spray;

 szájvizek, nem gyógyászati használatra.

 5    Fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok.

 9    Fogorvosi, fogtechnikai, fogsebészeti számítógépes szoftverek.

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

 fogpótlások.

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

 munkák, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése.

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

 utazással kapcsolatban.

  40    Fogászati anyagmegmunkálás; fogtechnikusi szolgáltatások.

  41    Konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása a fogászat területén.

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

 tervezés és fejlesztés, fogászat, implantológia, szájsebészet területén.

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

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

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

 arckarakter elemzés; fogászati rehabilitáció; fogászati turizmus.

 ( 210 ) M 15 03070

 ( 220 ) 2015.11.11.

 ( 731 )  Forgács István, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03072

 ( 220 ) 2015.11.11.

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

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

 ( 541 ) FairCity

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03075

 ( 220 ) 2015.11.12.

 ( 731 )  PR-TELECOM Zrt., Szigethalom (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).

 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 03076

 ( 220 ) 2015.11.12.

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

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ezekkel kapcsolatos szolgáltatások ebben az osztályban.

 ( 210 ) M 15 03080

 ( 220 ) 2015.11.10.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 210 ) M 15 03087

 ( 220 ) 2015.11.13.

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

 ( 541 ) White Paper Consulting

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03092

 ( 220 ) 2015.11.13.

 ( 731 )  Árklub Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Zselék.

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

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

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

 töltött cukorkák.

  39    Áruk csomagolása, termékek csomagolása.

 ( 210 ) M 15 03094

 ( 220 ) 2015.11.13.

 ( 731 )  Árklub Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) coffee amo

 ( 511 )   29    Zselék.

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

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

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

 töltött cukorkák.

  39    Áruk csomagolása, termékek csomagolása.

 ( 210 ) M 15 03095

 ( 220 ) 2015.11.13.

 ( 731 )  Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) RIQ & Lead TM Alkalmazott Kutatásszolgáltatási Modell

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

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

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

 ( 210 ) M 15 03105

 ( 220 ) 2015.11.17.

 ( 731 )  Szilvási Tibor, Anarcs (HU)

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

 kihangosító készülékek telefonokhoz, telefonkészülékek, tokok, telefonfóliák.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 15 03106

 ( 220 ) 2015.11.17.

 ( 731 )  Enyedi András, Somogyegres (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PÁLINKAFALU

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 15 03107

 ( 220 ) 2015.11.16.

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

 ( 541 ) Tillion

 ( 511 )  9    Szórakoztató elektronikai készülékek; okosórák.

 ( 210 ) M 15 03108

 ( 220 ) 2015.11.16.

 ( 731 )  dr. Varajti Attila, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) CERBERUS

 ( 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).

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

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

 valamennyi áru).

 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 03110

 ( 220 ) 2015.11.17.

 ( 731 )  Aczél Zoltán, Úny (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftverek, játék szoftverek, applikációs szoftverek.

 35    Szoftverek kereskedelme, szoftverek értékesítése, humánerőforrás-menedzsment, adatkutatás számítógép

fájlokban mások számára, állásközvetítő irodák, kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások, marketing és reklám szolgáltatások, online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton,

piackutatás, piaci tanulmányok, reklámeszközök tervezése és formatervezése, reklámozás, statisztikák

összeállítása, üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

 42    Szoftverfejlesztés, szoftverek tervezése, csomagolástervezési szolgáltatás, honlap design tanácsadás,

 számítógépes rendszerek elemzése és tervezése, Web oldalak alkotása, fenntartása mások számára.
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 ( 210 ) M 15 03111

 ( 220 ) 2015.11.17.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

és fórumok valamint elektronikus hirdetőtáblák létrehozása felhasználók közötti zenére és szórakozásra

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

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

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

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

 globális számítógépes információs hálózathoz.

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

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

 közvetítése földi sugárzás, műhold, kábel és internet útján.

 ( 210 ) M 15 03112

 ( 220 ) 2015.11.17.

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

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

 ( 541 ) Gyertek át szombat este!

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

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

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

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

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

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

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

és fórumok valamint elektronikus hirdetőtáblák létrehozása felhasználók közötti zenére és szórakozásra

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

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

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

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

 globális számítógépes információs hálózathoz.

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

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

 közvetítése földi sugárzás, műhold, kábel és internet útján.
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 ( 210 ) M 15 03113

 ( 220 ) 2015.11.17.

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

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

 ( 541 ) GAME-SHOW SEBESTYÉN BALÁZZSAL

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

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

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

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

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

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

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

és fórumok valamint elektronikus hirdetőtáblák létrehozása felhasználók közötti zenére és szórakozásra

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

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

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

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

 számítógépes információs hálózathoz.

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

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

 közvetítése földi sugárzás, műhold, kábel és internet útján.

 ( 210 ) M 15 03116

 ( 220 ) 2015.11.17.

 ( 731 )  Párizs Tető Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Őri Gábor, Budapest

 ( 541 ) nézz fel hozzánk

 ( 511 )   21    Asztalneműk, tányér, pohár, poháralátét.

 41    Zenés szórakoztatási szolgáltatások, zenés előadások szervezése, bemutatása, kulturális szolgáltatások,

kulturális szórakoztatási célú rendezvényszervezés, koncertek bemutatása, koncert szolgáltatások, filmek

 bemutatása, mozi (filmvetítési) lehetőségek biztosítása.

  43    Vendéglátási szolgáltatások (étel- és ital szolgáltatás), éttermi-, bár- és kávézói szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 03117

 ( 220 ) 2015.11.17.

 ( 731 )  Párizs Tető Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Őri Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Asztalneműk, tányér, pohár, poháralátét.

 41    Zenés szórakoztatási szolgáltatások, zenés előadások szervezése, bemutatása, kulturális szolgáltatások,

kulturális szórakoztatási célú rendezvényszervezés, koncertek bemutatása, koncert szolgáltatások, filmek

 bemutatása, mozi (filmvetítési) lehetőségek biztosítása.

  43    Vendéglátási szolgáltatások (étel- és ital szolgáltatás), éttermi-, bár- és kávézói szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 15 03123

 ( 220 ) 2015.11.17.

 ( 731 )  Innopharm Gyógyszergyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Engel és Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Alginát étrend kiegészítők; alginátok gyógyszerészeti célokra; alkáli-jodidok gyógyszerészeti célokra; aloe

vera készítmények gyógyszerészeti célokra; aminosavak orvosi, gyógyászati célokra; húgyúti bántalmak elleni

készítmények; antioxidáns tabletták, gyógyszerek; étvágycsökkentők orvosi, gyógyászati használatra;

étvágycsökkentő tabletták, gyógyszerek; fejfájás elleni szerek; asztma elleni tea; balzsamok orvosi, gyógyászati

célokra; balzsam készítmények orvosi, gyógyászati célokra; fürdőkészítmények gyógyászati használatra;

fürdősók gyógyászati célokra; szódabikarbóna gyógyszerészeti célokra; biológiai készítmények orvosi célokra;

gyógycukorkák; kandiscukor gyógyászati célokra; kapszulák gyógyszerekhez; kazein étrend kiegészítők; faszén

gyógyszerészeti célokra; vegyi készítmények terhesség megállapítására; rágógumi gyógyászati célokra;

csukamájolaj; étrend-kiegészítők állatok számára; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati

célokra; diétás anyagok gyógyászati használatra; emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti célokra;

gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; enzimkészítmények gyógyászati célokra; elixírek [gyógyszerészeti

készítmények]; enzimkészítmények állatorvosi célokra; étrend-kiegészítő enzimek; enzimek gyógyászati célokra;

eukaliptol gyógyszerészeti célokra; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; komlókivonatok gyógyszerészeti

használatra; fogzást elősegítő készítmények; erjesztő szerek gyógyszerészeti célokra; édeskömény gyógyászati

célokra; halliszt gyógyszerészeti célokra; bébiételek; glükóz gyógyászati célokra; glükóz étrend-kiegészítők;

gyógyteák gyógyászati célokra; jodidok gyógyszerészeti használatra; jód gyógyszerészeti használatra; jodoform;

ír moha gyógyászati használatra; hashajtók; lecitin gyógyászati használatra; lecitin étrend-kiegészítők; oldatok,

folyadékok gyógyszerészeti használatra; oldatok, folyadékok állatgyógyászati használatra; magnézium-oxid

gyógyszerészeti használatra; maláta gyógyszerészeti használatra; malátás tejitalok gyógyászati használatra;

gyógyászati fogyasztószerek; gyógyteák; gyógyhatású olajok; gyógynövények; növényi gyökerek, orvosi

használatra; gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyhatású hajnövesztő szerek, készítmények; székrekedés

enyhítésére szolgáló gyógyszerek; gyógyszerek fogászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati

használatra; Citromfű tea gyógyszerészeti célokra; higanytartalmú kenőcsök; tejfermentumok gyógyszerészeti

használatra; mandulatej gyógyszerészeti használatra; ásványvíz-sók; ásványi élelmiszer-kiegészítők; menta

gyógyszerészeti használatra; moleszkin gyógyászati használatra; szájöblítő szerek gyógyászati használatra;

táplálék kiegészítők; Kenőcsök gyógyszerészeti használatra; egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában

szenvedőknek; tisztasági betét; gyöngypor gyógyászati célokra; pektin gyógyszerészeti használatra;

gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti készítmények bőrápoláshoz; korpás fejbőr kezelésére szolgáló

gyógyszerészeti készítmények; fenol gyógyszerészeti használatra; foszfátok gyógyszerészeti használatra; pollen

étrend-kiegészítők; hajkrémek gyógyászati használatra; káliumsók gyógyászati használatra; borogatások;

propolisz gyógyszerészeti célokra; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati

célokra; propolisz étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők; protein táplálék kiegészítők állatoknak;

készítmények aszexuális aktivitás csökkentésére; lábizzadás elleni szerek; izzadás elleni szerek; rebarbaragyökér

gyógyszerészeti használatra; méhpempő gyógyszerészeti használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; sók ásványi

fürdőkhöz; sók gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; szérumok; szexuális síkosító szerek; fogyasztó

tabletták; repülősók; cigarettaként elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; nátriumsók gyógyászati

használatra; keményítő diétás vagy gyógyszerészeti használatra; sterilizáló készítmények; édesgyökér

gyógyszerészeti célokra; cukor gyógyászati célokra; készítmények napégésre gyógyszerészeti használatra;

kenőcsök leégésre; kúpok (végbél- vagy hüvely-); szirupok gyógyszerészeti használatra; barnító tabletták;

terapeutikus fürdőkészítmények; termálvizek; timol gyógyszerészeti használatra; jódtinktúra; tinktúrák

gyógyászati használatra; kendők gyógyszeres folyadékokkal átitatva; erősítőszerek [gyógyszerek]; nyomelem

készítmények emberi és állati fogyasztásra; égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények; terpentin

gyógyszerészeti használatra; hüvelyöblítők; hólyaghúzó szerek; állatgyógyászati készítmények;
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vitaminkészítmények; szemölcseltávolító tollak, stiftek; búzacsíra étrend-kiegészítők; élesztő gyógyszerészeti

célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; nyugtatók; menstruációs betétek; lenmag gyógyszerészeti célokra;

lenmagliszt gyógyszerészeti célokra; lenmag étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend kiegészítők; élelmi rostok;

tejcukor [laktóz] gyógyszerészeti használatra; inkontinencia pelenkák; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti

célokra; hajtószerek; egészségügyi fehérneműk; tamponok; alkaloidok orvosi, gyógyászati célokra; borkő

 gyógyszerészeti célokra.

 ( 210 ) M 15 03140

 ( 220 ) 2015.11.18.

 ( 731 )  XOFT Kft., Pécs (HU)

 ( 541 ) minibizz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

anyagok kartonból vagy papírból; palackokhoz csomagolóanyagok; kartonból vagy papírból; papíráruk;

papírszalagok; papírszalagok vagy lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez; pecsétbélyegek; plakátok,

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

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

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

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

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

 műanyagból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok.

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

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

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

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

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

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

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való

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

ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások

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

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

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

ügyletekkel kapcsolatban; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér
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biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];

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

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

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

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

reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása;

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

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

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

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

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó

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

 programok üzleti irányítása harmadik felek számára.

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

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

átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; csomagolástervezési szolgáltatások; dokumentumok

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

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

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

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

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

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

tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül;

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

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

fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép

programok installációja; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép programok sokszorosítása; számítógép-programozás;

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

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

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

 alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 15 03142

 ( 220 ) 2015.11.18.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

  43    Étel és ital szolgáltatás; ideiglenes szállásbiztosítás.

 ( 210 ) M 15 03143

 ( 220 ) 2015.11.18.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

 öröklakásokat és apartmanokat.

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

  43    Szolgáltatások étel és ital biztosítása érdekében ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 15 03144

 ( 220 ) 2015.11.19.

 ( 731 )  D&B 2001 Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 bérlete.

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

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

 termékek csomagolása.

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

 étkezdék; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 15 03166

 ( 220 ) 2015.11.18.

 ( 731 )  Tolnagro Állatgyógyászati Kft. 100%, Szekszárd (HU)

 ( 541 ) PROMAX

 ( 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).
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 ( 210 ) M 15 03169

 ( 220 ) 2015.11.19.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

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

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

 személyszállítás.

 ( 210 ) M 15 03170

 ( 220 ) 2015.11.19.

 ( 731 )  Vad Lukács, Birján (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

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

kivételével); takarítóeszközök; üveg-, porcelán- és fajanszáruk, vödrök és lábasok vasból, alumíniumból,

műanyagból vagy egyéb anyagokból; tölcsérek, kézi eszközök vagdalásra, darálásra, sajtolásra; asztaldíszek,

 vázák, edényfogók és edényalátétek, fűszertartók, kerámiák, tálcák és kosarak háztartási használatra.

 35    Reklámozás, marketing; árubemutatás, kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére, kiskereskedelmi tevékenység az alábbi árukra,

termékekre, termékcsoportokra vonatkozóan: fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szo1gá1ó anyagok;

tisztító-, fényesítő-,súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó

szerek; fogkrémek, parfümök; eau de toilette-k; gyertyák; illatosított gyertyák karácsonyfához; gyertyák

(világítás); gyújtósok; mécsesek; méhviasz; bébi ételek; bébi nadrágok papírból vagy cellulózból eldobhatók;

egészségügyi kendők; füstölő rudak; fürdősók; higiéniai tamponok; menstruációs betétek; nadrágpelenkák

babáknak; napfény okozta leégés elleni kenőcsök; sebtapaszok; apró díszítőtárgyak, bizsuk (ékszerek); díszek

(ékszerek); dísztűk; ébresztőórák; ékszerdobozok; fülbevalók; karórák; kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek;

medálok; borítékok (papíráruk); brosúrák, vékony fűzött könyvek; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy

papírból; dossziék (papíráruk); egészségügyi papír; kozmetikai kendők papírból; papírtörülközők;

papírzsebkendők; szalvéták, papírból; tányéralátétek papírból; toalett kendők papírból; üdvözlőlapok/kártyák;

fényképtartók; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból;

eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével);

kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; üveg-, porcelán- és fajanszáruk; textíliák és textiláruk,

ágyneműk, asztalneműk; hajcsatok; hajdíszek; hajkiegészítők; hullámcsatok; varrótűk; szőnyegek, lábtörlők

(szalmából), gyékények és nádfonatok; játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, karácsonyfadíszek,

tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tejtermékek;

étkezési olajok és zsírok; kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

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

mártások; fűszerek; sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és

gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); dohányzási

 cikkek; gyufák.

  45    Szellemi tulajdon használatának engedélyezése [licencia].

 ( 210 ) M 15 03172
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 ( 220 ) 2015.11.19.

 ( 731 )  RS OIL Kft., Győr (HU)

  
( 546 )

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03173

 ( 220 ) 2015.11.19.

 ( 731 )  Naturice Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Élelmiszerek kis- és nagykereskedelme.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03174

 ( 220 ) 2015.11.18.

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

 ( 740 )  dr. Tóth Dániel Mátyás, Budapest

 ( 541 ) AngioCarb

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

  35    Orvosi, gyógyászati készülékek kereskedelme.

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

 széndioxid felhasználásával.

 ( 210 ) M 15 03175

 ( 220 ) 2015.11.19.

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

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

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03176
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 ( 220 ) 2015.11.18.

 ( 731 )  DeriCom Informatikai Kft. 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi 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 03177

 ( 220 ) 2015.11.18.

 ( 731 )  Wágner Ádám, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Sportcikkek és felszerelések.

  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások.

  41    Oktatás, szórakoztatás és sport.

 ( 210 ) M 15 03178

 ( 220 ) 2015.11.19.

 ( 731 )  Imre Márk Richárd, Budapest (HU)

 Szentgyörgyi Anita, Budapest (HU)

 ( 541 ) DA VINCI TITKAI

 ( 511 )   28    Játékok; játékkártyák; játékok; kirakós; táblajáték; társasjátékok.

  41    Szórakoztatás; coaching; klubszolgáltatás; szórakoztatás; élő társasjáték; szabaduló játék.

 ( 210 ) M 15 03475

 ( 220 ) 2015.11.23.

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

 ( 740 )  dr. Jurida Petra, Tatabánya

  

( 546 )

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

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

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

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

gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom
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optimalizálása, információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információknak számítógépes

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

kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása

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

keresőmotor optimalizálása, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, marketing,

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

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

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

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

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

 nyújtása weboldalon keresztül, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshopok üzemeltetése.

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

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

internetes fórumok biztosítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, internetes beszélgetőszobák

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

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

 segítségével, üzenetek küldése, weboldalak üzemeltetése.

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

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

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

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

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

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

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

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

 szórakoztatás], videófilmezés.

 ( 210 ) M 15 03481

 ( 220 ) 2015.11.20.

 ( 731 )  Ancsák Andrea, Budapest (HU)

 Ancsák Sándorné, Budapest (HU)

 ( 541 ) Kaschmir Gold original Queen

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 15 03482

 ( 220 ) 2015.11.20.

 ( 731 )  Ancsák Sándorné, Budapest (HU)

 Ancsák Andrea, Budapest (HU)

 ( 541 ) Kaschmir Gold original Brownie

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 15 03483

 ( 220 ) 2015.11.20.

 ( 731 )  Ancsák Andrea, Budapest (HU)

 Ancsák Sándorné, Budapest (HU)

 ( 541 ) Kaschmir Gold original Favorit

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 15 03491

 ( 220 ) 2015.11.23.

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

 ( 740 )  dr. Nyeste Gergely, Budapest

 ( 541 ) smartLAKÁS

 ( 511 )   36    Biztosítás; biztosítások.

 ( 210 ) M 15 03494

 ( 220 ) 2015.11.24.

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

 ( 541 ) Provident Okoskölcsön

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03495

 ( 220 ) 2015.11.24.

 ( 731 )  PharmaKlikk Szoftverfejlesztő Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Kohlrusz Milán, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis és

nagykereskedelme; gyógyszertári termékek vásárlására lehetőséget biztosító mobil és felhőkommunikációt

 használó eszközön keresztül működtetett szolgáltatás.

 42    Számítógépprogramok kidolgozása; számítógép-programozás; szoftverek mint szolgáltatások; felhőalapú

 számítástechnika.

 ( 210 ) M 15 03496

 ( 220 ) 2015.11.24.

 ( 731 )  PharmaKlikk Szoftverfejlesztő Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Kohlrusz Milán, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis és
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nagykereskedelme; gyógyszertári termékek vásárlására lehetőséget biztosító mobil és felhőkommunikációt

 használó eszközön keresztül működtetett szolgáltatás;

  42    Számítógépprogramok kidolgozása; számítógép-programozás.

 ( 210 ) M 15 03498

 ( 220 ) 2015.11.24.

 ( 731 )  Ye Rongjun, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Magasházy Katalin, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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;

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

 ( 210 ) M 15 03499

 ( 220 ) 2015.11.24.

 ( 731 )  Hanák Anna, Budapest (HU)

 ( 541 ) DETECTIVITY

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

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 15 03501

 ( 220 ) 2015.11.24.

 ( 731 )  Talpa Content B.V., RL Laren (NL)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli, Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Audiovizuális készülékek, berendezések; szöveg-, hang- és/vagy képátvitelre szolgáló készülékek, szöveg-,

hang- és/vagy képreprodukáló készülékek; mágneses adathordozók; korong alakú kép- és/vagy hanghordozók;

letölthető zenei, hang- és audiovizuális felvételek; kazetták, CD-k, videoszalagok, videó CD-k (képeket

tartalmazó CD-k), interaktív CD-k (CD-k), csak olvasható lemezek (CD-ROM-ok), DVD-k, USB-csatlakozók és

MP3-lejátszók; letölthető vagy adathordozókon tárolt elektronikus és digitális kiadványok, publikációk;

adatfeldolgozó készülékek, berendezések; számítógépek, ideértve játékokhoz való számítógépek; számítógéphez

kialakított perifériák; TV-készülékek; telefonkészülékek; szoftverek; játékszoftverek, ideértve az online

játékszoftvereket; szemüvegek [optikai]; napszemüvegek; számítógépes szoftver alkalmazások

 mobiltelefonokhoz, okostelefonokhoz, notebookokhoz,számítógépekhez és médialejátszókhoz.

 28    Játékok; játékszerek; elektronikus játékok TV-készülékekhez; számítógépes játék készülékek; más
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 osztályokba nem tartozó torna- és sportcikkek.

 41    Nevelés; szakmai képzés, betanítás; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; rádió-, televízió-,

audiovizuális-, zenés-, szórakoztató- és színházi műsorok összeállítása, készítése, rendezése és közvetítése; hang-

és/vagy képfelvételek, ideértve a rádió, televízió, audiovizuális, zenei, szórakoztató és színházi műsorokat, bérbe

adása, kiadása és kölcsönzése; videó filmek gyártása; sport-, kulturális-, zenei- és oktatási események szervezése;

zenei rendezvények, koncertek, fesztiválok, előadások, partik szervezése és lebonyolítása; zenészek és más

előadó művészek szolgáltatásai; zene előadása és zeneszerzés; hangfelvételek, hangrögzítő, hangfelvevő

készülékek és hangszerek kölcsönzése; zenei művek, filmek, kép- és/vagy hangfelvételek rögzítése, készítése és

utómunkálatok elvégzése; zenei művek, filmek, videó filmek, kép- és/vagy hangfelvételek kiadása, kölcsönzése

és/vagy bérbe adása; szórakoztatóiparral, szórakoztatással, rádió- és televíziós műsorokkal, mozifilmekkel,

kultúrával, oktatással, szórakozással és sporttal kapcsolatos információk nyújtása (tartalom); rádiós és televíziós

(játék)show-k, ideértve a rádiós és televíziós formátumokat is, koncepciójának kidolgozása; színpadi díszletek

kölcsönzése; rádió- és televíziókölcsönzés; könyvek, újságok, magazinok, útmutatók, programismertetők,

prospektusok, katalógusok és naptárak kiadása, kölcsönzése és megjelentetése; kiadói szolgáltatások;

nyereményjátékok szervezése és lebonyolítása; a fent említett szolgáltatások nyújtása rádión, televízión,

teletexten, Interneten vagy elektronikus hálózatokon keresztül; szerkesztői szolgáltatások (nem nyilvános);

fényképes-, film-és videó riportok készítése; fényképészet; előadások szervezése színházi jegyfoglaló

 ügynökségeken keresztül.

 ( 210 ) M 15 03503

 ( 220 ) 2015.11.24.

 ( 731 )  FRIESLAND BRANDS B.V., Amersfoort (NL)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 kukoricapehely, gabonaszeletek, édességszeletek; kész gabonapelyhek; gabonakészítmények.

 ( 210 ) M 15 03506

 ( 220 ) 2015.11.24.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03508

 ( 220 ) 2015.11.25.

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

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Kft., Budapest

 ( 541 ) St. Hubertus

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

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

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 áru).

 ( 210 ) M 15 03510

 ( 220 ) 2015.11.20.

 ( 731 )  Győri Ágnes Krisztina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Puja Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PizzaGirl

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03511

 ( 220 ) 2015.11.20.

 ( 731 )  Rollexco Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) PYROFOX

 ( 511 )  9    Tűzoltó készülékek.

 ( 210 ) M 15 03526

 ( 220 ) 2015.11.25.

 ( 731 )  SANOFI, Paris (FR)

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 15 03527

 ( 220 ) 2015.11.25.

 ( 731 )  SANOFI, Paris (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, vitaminok és élelmiszer kiegészítők.
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 ( 210 ) M 15 03528

 ( 220 ) 2015.11.25.

 ( 731 )  SANOFI, Paris (FR)

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 15 03529

 ( 220 ) 2015.11.25.

 ( 731 )  SANOFI, Paris (FR)

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 15 03530

 ( 220 ) 2015.11.25.

 ( 731 )  SANOFI, Paris (FR)

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 15 03532

 ( 220 ) 2015.11.25.

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

 ( 740 )  dr. Budavári Anna, Solymár

 ( 541 ) énidő

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

 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 03533

 ( 220 ) 2015.11.25.

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

 ( 740 )  dr. Horváth Máté, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Zöldségsaláták.

  32    Gyümölcslevek; zöldséglevek [italok].
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 ( 210 ) M 15 03534

 ( 220 ) 2015.11.26.

 ( 731 )  Shan Su Fen, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03545

 ( 220 ) 2015.11.27.

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

  
( 546 )

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

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; sporteszközök forgalmazása.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03553

 ( 220 ) 2015.11.30.

 ( 731 )  TIANJIN YUETIAN INVESTMENT & DEVELOPMENT CO., LTD, Xiqing, Tianjin City (CN)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházat, ruhaneműk; vízhatlan ruházat; cipők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; kalapok; kesztyűk

 [ruházat]; sálak; hurkolt/kötöttáruk; övek [ruházat]; jelmezek.

 ( 210 ) M 15 03554

 ( 220 ) 2015.11.30.

 ( 731 )  IL TRENO Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Pizza, spagetti, ravioli, tortellini, gnocchi.

  39    Gépkocsival történő szállítás.

  43    Étterem, pizzéria, kávézó, fagyizó, vendéglátási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 03588

 ( 220 ) 2015.12.01.
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 ( 731 )  Művelt Nép Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Ulpius Irodalmi Ügynökség

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03589

 ( 220 ) 2015.12.01.

 ( 731 )  UNIX AUTÓ Autó- és Alkatrészkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sík János ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Égést elősegítő készítmények (vegyi adalékanyagok motorüzemanyagokhoz; desztillált víz detergens

adalékok bezinhez; fagyálló anyagok; fékfolyadékok; felületaktív anyagok; folyadékok sebességváltóműbe;

gépkocsi-karosszéria töltőanyagok; gumiabroncsbelsők javítására szolgáló kompozíciók; gumiabroncsok

javítására szolgáló készítmények; gumik [ragasztók], nem papíripari vagy háztartási használatra; gumiragasztók

oldószerei; habzásgátló oldatok akkumulátorokhoz; hűtőanyagok járműmotorokhoz; szervokormány-folyadékok;

 vegyi adalékanyagok motorüzemanyagokhoz; vegyi adalékanyagok olajokhoz.

 4    Ipari olaj; kenőanyagok; kenőolaj; motorolaj.

6    Anyacsavarok fémből; bilincsek; csapszegek, csavarok fémből; csavaralátétek, alátétgyűrűk fémből; fémáruk

(kisméretűek); fémcsavarok; fémcsövek; fémhuzalok; gyűrűs(fejű) csavarok; karmantyúk, hüvelyek

 [fémtömegcikk].

7    Befecskendezők motorokhoz; csapágyak [géprészek]; csapágyak tengelyekhez; csapok [gépek vagy motorok

részei]; csapószelepek, szelepcsappantyúk [géprészek]; dugattyúgyűrűk; dugattyúk [gépek vagy motorok részei];

dugattyúk hengerekhez; dugattyúk motorokhoz; ékszíjak motorok ventilátoraihoz; forgattyúházak, karterek

gépekhez és motorokhoz; forgattyúk [géprészek]; forgattyús tengelyek, főtengelyek; golyóscsapágyak;

golyóscsapágy-gyűrűk; görgőscsapágyak; gyújtógyertyák belső égésű motorokhoz; hajtószíjak motorokhoz;

hengerek motorokhoz; hengerfejek motorokba; hűtők motorokhoz; indítóberendezések, starterek motorokhoz;

izzítógyertyák dízelmotorokhoz; katalizátorok; kipufogódobok, hangtompítók motorokhoz;

kipufogó-gyűjtőcsövek motorokhoz; motorhengerek; pumpák [gépek vagy motorok részei]; sebességszabályozók,

fordulatszám-szabályozók; gépekhez és motorokhoz; szelepek [géprészek]; szűrők [gépek vagy motorok részei];

 ventilátorok motorokhoz.

8    Csákányok, fejtőkalapácsok [kéziszerszámok]; csavarhúzók; csavarkulcsok, villáskulcsok [kéziszerszámok];

csavarmenetvágók [kéziszerszámok]; csigafúrók [kéziszerszámok]; csipeszek, fogók; csiszolókorongok;

csiszolókorongok [kéziszerszámok]; csiszolóreszelék; csődaraboló eszközök; csővágók [kéziszerszámok];

drótcsupaszítók [kéziszerszámok]; drót- és fémszalag-feszítők [kéziszerszámok] (1); drót- és fémszalag-feszítők

[kéziszerszámok] (2); emelők; emelőrudak; fakalapácsok [kéziszerszámok]; fejszék; fejszék, bárdok; fejtőkések,

faragókések; fémfúrók [kéziszerszámok]; fogók; formázóvasak; fúrófejek [kéziszerszámok]; fúrók, kézifúrók;

fúróperselyek; fúróvasak [szerszámok részei]; fűrészek [kéziszerszámok]; fűrészkeretek; fűrészlapok

[kéziszerszámok részei]; gravírozó tűk; gyaluvasak; gyémántok üvegvágáshoz (kéziszerszámok részei);
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gyertyakoppantók [ollók]; hobbi kések (szikék); hornyolókalapácsok [kéziszerszámok]; hosszabbítók

menetfúrókhoz; keretek kézifűrészekhez; kerti szerszámok, kézzel működtetett; kések; kézi emelők; kézi fúrók;

kézzel működtetett kéziszerszámok; körkések [szerszámok]; lapátok [kéziszerszámok]; levegőpumpák, kézi;

lyukasztóeszközök; lyukasztógépek [kéziszerszámok]; lyukasztók [kéziszerszámok]; lyukjelölő tűk

[kéziszerszámok]; marógépek [kéziszerszámok]; mérőszalagok [kéziszerszámok]; ollók; öntőkanalak;

öntőkanalak, öntőüstök [szerszámok]; pengék [kéziszerszámok]; pumpák [kéziszerszámok]; reszelék

[kéziszerszámok]; reteszek, rögzítőhorgok [kéziszerszámok]; simítóvasak; spatulák, simítólapátok [szerszámok];

számbeütő szerszámok; szegecselőgépek [kéziszerszámok]; szegecselőkalapácsok [kéziszerszámok]; szegecselők

[kéziszerszámok]; szerszámövek [tartók]; szöghúzók [kéziszerszámok]; szögkiemelők; szögmérők [szerszámok];

tágító eszközök [kéziszerszámok]; tokmányok, kaszakőtokok; üreges fúrók [kéziszerszámok]; vágóeszközök

[kéziszerszámok); vágórudak [kéziszerszámok]; vágószerszámok; vágószerszámok, forgácsolószerszámok

 [kéziszerszámok]; vésőszerszámok [kéziszerszámok].

9    Adatfeldolgozó készülékek; chipek [integrált áramkörök]; csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; interfészek

[informatika]; járművek üzemképtelenségére figyelmeztető háromszögek; mikroprocesszorok;

 számítógépprogramok, rögzített; szoftverek, rögzített.

 11    Fényszórók gépkocsikhoz; járműfényszórók; jármű reflektorok; jegesedésgátló fűtőszerkezetek

járművekhez; lámpák gépkocsikhoz; lámpák gépkocsik irányjelzőihez; lámpák járművekhez; világítótestek

 járművekhez.

 12    Abroncsok járműkerekekhez; belső gumiabroncstömlők; dísztárcsák [kerekekre]; elektromos járművek;

fékbetétek gépkocsikhoz; fékek járművekhez; fékfogasívek járművekhez; fékgarnitúrák járművekhez; fékpofák

járművekhez; féktárcsák járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; fényszóró-törlők;

fogaskerekek szárazföldi járművekhez; fordulatszám-csökkentő áttételek szárazföldi járművekhez;

forgattyúházak, karterek mint szárazföldi járművek alkatrészei, a motorok kivételével; gépkocsialvázak; gépkocsi

gumiabroncsok; gépkocsi karosszériák; gépkocsiláncok; gépkocsi lengéscsillapítók; gépkocsi lökhárítók;

gépkocsi motorházfedelek; hajtóláncok szárazföldi járművekhez; hajtóműtengelyek szárazföldi járművekhez;

hajtóművek szárazföldi járművekhez; hátrameneti jelzők járművekhez; huzatok járművek kormánykerekeire;

irányjelzők járművekhez; járműablakok; járműajtók; járműalvázak; jármű gumiabroncsok; jármű karosszériák;

járműkerekek; járműülések; járművek belső kárpitjai; járművek hidraulikus hálózatai; járművek kerékküllői;

járművek lökhárítói; javítókészletek belső gumiabroncstömlőkhöz; kerékagyak járművekhez; kerékagy süvegek;

kerékkiegyenlítő súlyok; kocsialvázak járművekhez; kormánykerekek járművekhez; kürtök járművekhez;

légszivattyúk [járműtartozékok]; légzsákok [biztonsági felszerelések gépkocsikba]; lengéscsillapító rugók

járművekhez; lopásgátló riasztók járművekhez; lopásgátló szerkezetek járművekhez; motorfelfüggesztések

szárazföldi járművekhez; motorházfedelek; motorok szárazföldi járművekhez; napellenzők gépkocsikba;

nyeregtakarók kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz; nyergek kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz;

nyomatékváltók szárazföldi járművekhez; összekötő rudak szárazföldi járművekhez, nem motoralkatrészek;

párásodás elleni készülékek járművekhez; pneumatikus gumiabroncs köpenyek; pótkerék-takarók;

pótkocsi-csatlakoztatók járművekhez; rugók járművek felfüggesztéséhez; sebességváltók, fogaskerekes

hajtóművek szárazföldi járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez; síléctartók gépkocsikhoz;

spoilerek járművekhez [légterelők]; szabadonfutók szárazföldi járművekhez; szelepek járműabroncsokhoz;

szélvédők; szélvédőtörlők; szivargyújtók gépkocsikba; tanksapkák járművekhez; targoncák hajlékony csövek

szállításához; tengelyek [járművekhez]; tengelykapcsolók földi járművekhez; tengelykapcsolók szárazföldi

járművekhez; tengelyvégek; torziós rudak v. rugók járművekhez; üléshuzatok járművekhez; védőhuzatok

 járművekhez; visszapillantó tükrök.

 16    Brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból; folyóiratok; formanyomtatványok,

űrlapok; grafikus ábrázolások; katalógusok; kézikönyvek; naptárak; noteszok; nyomtatott publikációk;

 nyomtatványok; prospektusok; szórólapok.

 25    Atlétatrikók; bodyk [alsóruházat]; bőrruházat; cipők; csecsemőkelengyék, babakelengyék;

csecsemőnadrágok [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; dzsömper ruhák; dzsörzék [ruházat];
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egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok,

úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok;

fűzővédők; hosszúnadrágok; hurkolt/kötöttáruk; ingek; kabátok; kalapok; készruhák; kesztyűk [ruházat);

kezeslábasok [felsőruházat]; kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények [ruházat]; kötöttáruk; lábbelik; magas

szárú cipők; magas szárú lábbelik; mellények; munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat; női ruhák;

nyakkendők; nyaksálak [sálak]; övek [ruházat]; papucsok; partedlik, nem papírból; pelerinek; pénztartó övek

[ruházat]; pizsamák; pólók; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházat, ruhaneműk; sálak; sapkák; sportcipők;

sportlábbelik; sportmezek; strandlábbelik; strandruhák; szandálok; szemellenzők [fejfedők]; szoknyák;

 szőrmebéléses kabátok; szőrmék [ruházat]; szvetterek; tarka selyemkendők [nyaksálak]; térdnadrágok.

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; bérszámfejtés; információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

 kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; könyvelés; számlázás.

 39    Áruk raktározása; áruszállítás; gépkocsival történő szállítás; raktározás, tárolás; szállítási logisztikai

 szolgáltatások; szállítmányozás.

 42    Elektronikus adattárolás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

 számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; számítógép szoftver tanácsadás.

 ( 210 ) M 15 03590

 ( 220 ) 2015.12.01.

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

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

  

( 546 )

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

 szállásügynökség; utazási csekkek kibocsátása.

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

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

 utazásközvetítés.

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

 szállásügynökségek; szálláshely lefoglalása (időleges-).

 ( 210 ) M 15 03596

 ( 220 ) 2015.12.01.

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

 ( 740 )  dr. M. Szabó Nóra, Budapest

 ( 541 ) Bálinti Faló

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03598

 ( 220 ) 2015.12.01.

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

 ( 740 )  Fásyné Gurzó Mária, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 15 03599

 ( 220 ) 2015.12.01.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 15 03600

 ( 220 ) 2015.12.02.

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

 ( 740 )  dr. Bezsilla Katalin ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  42    Divattervezés.

  45    Ruhakölcsönzés; estélyi ruha kölcsönzése.

 ( 210 ) M 15 03601

 ( 220 ) 2015.12.02.

 ( 731 )  Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 15 03602

 ( 220 ) 2015.12.02.
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 ( 731 )  AQUAPROFIT Műszaki- Tanácsadási és Befektetési Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).
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 13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
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 fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 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 03621

 ( 220 ) 2015.12.03.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez.

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

 és víz, csatornázás kereskedelme.

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

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

karbantartási termékkel kapcsolatos gázvezeték és gázfogyasztó berendezések szerelése, karbantartása;

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

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

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

 (feldolgozás).

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

 csatornázási közszolgálati szolgáltatás területén.

 ( 210 ) M 15 03622

 ( 220 ) 2015.12.03.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez.

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

 és víz, csatornázás kereskedelme.

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

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

karbantartási termékkel kapcsolatos gázvezeték és gázfogyasztó berendezések szerelése, karbantartása;

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

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

 hulladékszállítás és csatornázási közszolgálati szolgáltatás, vízszolgáltatás.

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

 (feldolgozás).

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

 csatornázási közszolgálati szolgáltatás területén.

 ( 210 ) M 15 03626

 ( 220 ) 2015.12.03.

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

 Mogyoró Zsanett 25%, Kecskemét (HU)

 Andrikovics-Nyitrai Brigitta 25%, Kecskemét (HU)

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

  

( 546 )

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

 menedzselés előadóművészek részére.

  40    Nyomdai szolgáltatások.

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

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

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

 ( 210 ) M 15 03646

 ( 220 ) 2015.12.07.

 ( 731 )  Radvány László, Tiszaug (HU)

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

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

 41    Ismeretterjesztés; oktatás különleges növényfajtákkal összefüggésben; fotó összeállítások készítése

 különleges növényekkel összefüggésben.

  43    Idegenforgalom, időleges szállásadás; vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 15 03648

 ( 220 ) 2015.12.07.

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

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

  

( 546 )

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

 (transzformátorok, szabályozó elektronikák).

 ( 210 ) M 15 03650

 ( 220 ) 2015.12.07.

 ( 731 )  Hűtőépítő Kft, Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Hangosi Gábor, Gyöngyössolymos

  

( 546 )

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

 ajtókeretek, ajtótokok fémből.

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

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

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

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

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

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

 tárolása.

  40    Élelmiszerek fagyasztása.

 ( 210 ) M 15 03652

 ( 220 ) 2015.12.07.

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

 ( 740 )  dr. Tiber Péter, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Kiskereskedelmi tevékenység az alábbi árukra: fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó

szerek; fogkrémek, parfümök; eau de toilette-k; gyertyák; illatosított gyertyák karácsonyfához; gyertyák

[világítás]; gyújtósok; mécsesek; méhviasz; bébiételek; bébinadrágok papírból vagy cellulózból eldobhatók;

búzacsíra étrend-kiegészítők; egészségügyi kendők; egészségügyi nadrágok nőknek; egészségügyi nedvszívó

nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; füstölőrudak; fürdősók; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei,

étrendi vagy gyógyászati használatra; hüvelyöblítő; készítmények; gyógycukor; gyógycukorkák; gyógyhatású

adalékanyagok; gyógyteák; gyógyitalok; gyógynövények; higiéniai tamponok; herbateák; lenmag étrend

kiegészítők; lenmagolaj étrend kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; menstruációs betétek; nadrágpelenkák

babáknak; napfény okozta leégés elleni kenőcsök; nedvszívó tampon; sebtapaszok; vitaminkészítmények;

terhesség megállapítására vegyi készítmények; amulettek [ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek];

díszek [ékszerek]; dísztűk; ébresztőórák; ékszerdobozok; ékszerek; ékszerek borostyánkőből; érmék;

féldrágakövek; fülbevalók; gyöngyök [ékszerek]; gyöngyök szintetikus ámbrából; gyöngyszemek ékszerek

készítéséhez; gyűrűk [ékszerek]; karkötők [ékszerek]; karórák; kronográfok [órák]; kronométerek, versenyórák;

kronoszkópok; kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek; láncok [ékszerek]; mandzsettagombok; medalionok

[ékszerek]; medálok; melltűk, brossok [ékszerek]; nyakkendőtűk; nyakkendőtűk [csíptetősek]; nyakláncok

[ékszerek]; órák; órák [faliórák]; strassz [drágakőutánzat]; asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; borítékok

[papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék

[papíráruk]; ecsetek; egészségügyi papír; előkék csecsemőknek papírból; kozmetikai kendők papírból;

papírtölcsérek; papírtörülközők; papírzsebkendők; pasztellek [kréták ; szalvéták, papírból; tányéralátétek

papírból; toalettkendők papírból; üdvözlőlapok/kártyák; fényképtartók; kozmetikai kendők papírból;

könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; eszközök,

edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével);

kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az

építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk; textíliák és textiláruk, ágyneműk, asztalneműk;

ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; hajcsatok; hajcsavaró papírok; hajcsavarótűk; hajdíszek; hajfonatok; hajhálók;

hajkiegészítők; hullámcsatok; varrótűk; villamos fűtésű hajsütő vasak; szőnyegek, lábtörlők (szalmából),

gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok; játékok, játékszerek;

testnevelési és sportcikkek, karácsonyfadíszek; hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított

és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési

olajok és zsírok; kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények;

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

mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég; sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes

italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholtartalmú italok (a sörök

 kivételével); dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 210 ) M 15 03653

 ( 220 ) 2015.12.08.

 ( 731 )  Baunet Kft., Veszprém (HU)

  ( 546 )
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 ( 511 )   35    Építőipari termékek kereskedelme.

  42    Építőipari termékek felhasználásával kapcsolatos szaktanácsadás, technológiai szaktanácsadás.

 ( 210 ) M 15 03655

 ( 220 ) 2015.12.08.

 ( 731 )  Balogh Ferenc, Püspökladány (HU)

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

 ( 541 ) TrollFoci

 ( 511 )  35    Elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; fogadások

tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése; játékkaszinó (szolgáltatásai); klubszolgáltatások (szórakoztatás

vagy oktatás); on-line elérhető elektronikus publikációk [nem letölthetők]; on-line játékok szolgáltatása

[számítógépes hálózatból]; sorsjátékok lebonyolítása; sport edzőtábori szolgáltatások; sportversenyek rendezése;

versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); show

 műsorok; televíziós szórakoztatás.

 41    Árverés; hirdetési hely kölcsönzése; reklámozás barmerekkel;hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok (röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése;

reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek hirdető ügynökségek; számítógépes

 nyilvántartások kezelése; televíziós reklámozás.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; tudományos és műszaki szolgáltatások,

 valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység.

 ( 210 ) M 15 03656

 ( 220 ) 2015.12.08.

 ( 731 )  Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

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

 ( 541 ) A lencse, amely mindent megváltoztat

 ( 511 )  9    Kontaktlencsék.

 ( 210 ) M 15 03663

 ( 220 ) 2015.12.09.

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jurida Petra, Tatabánya

  

( 546 )

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

és karbantartása számítógépes adatbázisokban; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruminták terjesztése; beszerzői szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára;

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; gazdasági előrejelzések;

hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák];

honlapforgalom optimalizálása; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információknak

számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcéllá vásárok szervezése;

keresőmotor optimalizálása; közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;
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marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás;

rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

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

tervezése és formatervezése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;

sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez;

statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakmai önéletrajz írása

mások számára; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet

kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások;

televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újságelőfizetések intézése mások számára;

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

információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó

szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések

 ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára.

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

levelezés, e-mail; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes beszélgetőszobák biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel;

nagysebességű adatátvitel; rádióadás; rádióadás [műsorszórás]; rádiós kommunikáció; távközlési csatornák

biztosítása távvásárláshoz; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; televíziós műsorszórás;

tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján]; üdvözlőkártyák továbbítása

 online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; bálok

szervezése; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célokból; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; feliratozása (filmek -); fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók;

filmszínházi előadások; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fotóriportok

készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai;

hangversenyek szervezés és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; iskolai szolgáltatások [képzés];

jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés;

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára;

mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; oktatás; oktatási tárgyú információk;

oktatási vizsgáztatási on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása

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

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

szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú

információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban;

televíziós szórakoztatás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; versenyek szervezése [oktatás vagy

szórakoztatás]; videofelvevő készülékek kölcsönzése; videofilmezés; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok

kölcsönzése; videoszalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zene összeállítása; zenés kabarék, varieték.
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 ( 210 ) M 15 03697

 ( 220 ) 2015.12.10.

 ( 731 )  YANMAR CO., LTD., Kita-ku, Osaka (JP)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Táskák, övtáskák, hátizsákok, horgásztáskák.

 25    Dzsekik, vízhatlan dzsekik, horgászdzsekik, dzsekik horgászáshoz, parkák, anorákok, kabátok, tollkabátok,

mellények, horgászmellények, pulóverek, ingruhák, ingek, esőkabátok, vízhatlan vitorlás parkák, nadrágok,

katonai gyakorlónadrágok, tréningruhák, kertésznadrágok, horgász munkaruhák, leggingek, hosszú

horgászcsizmák, fülvédők, kötények, nyakmelegítők, karmelegítők, napvédő sapkák, kötött sapkák, kalapok,

munkás kalapok, csizmák (bakancsok), esőcipők, tornacipők, hajóscipők, gumicsizmák, munkabakancsok,

 gumicsizmák horgászáshoz (vízhatlan).

 ( 210 ) M 15 03704

 ( 220 ) 2015.12.11.

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

 ( 740 )  Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) JUST SPORT

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek számára.

  32    Szénsavas italok; energia italok.

 ( 210 ) M 15 03706

 ( 220 ) 2015.12.11.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 15 03707

 ( 220 ) 2015.12.11.

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

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás, betegszállítás, mentőszolgálat.

  44    Orvosi szolgáltatások, ápolás, gondozás.

 ( 210 ) M 15 03709

 ( 220 ) 2015.12.11.

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

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03711

 ( 220 ) 2015.12.11.

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

 ( 740 )  Göndör Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 546 )

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03714

 ( 220 ) 2015.12.11.

 ( 731 )  Christian Louboutin, Paris (FR)

 ( 300 )  15/4202433 2015.08.07. FR

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

 ( 541 ) TROUBLE IN HEAVEN

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

 készítmények; zuhanyozó zselé, fürdőzselé, fürdőolajok, fürdőgyöngyök.

 ( 210 ) M 15 03715

 ( 220 ) 2015.12.10.

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

 ( 740 )  Tóth Gergely, Budapest
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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).

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

 áru).

 ( 210 ) M 15 03723

 ( 220 ) 2015.12.12.

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

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

 ( 541 ) CELLO

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

 ( 210 ) M 15 03724

 ( 220 ) 2015.12.12.

 ( 731 )  Christian Louboutin, Paris (FR)

 ( 300 )  15/4 209 463 2015.09.14. FR

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

 ( 541 ) BIKINI QUESTA SERA

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

 készítmények; zuhanyzó zselé, fürdőzselé, fürdőolajok, fürdőgyöngyök.

 ( 210 ) M 15 03734

 ( 220 ) 2015.12.14.

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

 ( 740 )  Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 03738

 ( 220 ) 2015.12.14.

 ( 731 )  SANOFI, Paris (FR)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) Sokféle magnézium készítmény van, de Magne B6 csak egy!

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, vitaminok és táplálék-kiegészítők.

 ( 210 ) M 15 03745

 ( 220 ) 2015.12.15.
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 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HAIRMINA

 ( 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 03750

 ( 220 ) 2015.12.14.

 ( 731 )  Hevesi Katalin, Csomád (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovátsits László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Rádióadás; televíziós műsorszórás, közvetítés.

  41    Filmek és videofilmek gyártása.

 ( 210 ) M 15 03769

 ( 220 ) 2015.12.15.

 ( 731 )  "Schoco Bon Édesség Nagykereskedés" Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest

 ( 541 ) Vinelli Super Energy

 ( 511 )   30    Csokoládé, cukorka, édességek, sütemények, cukrászsütemények, nápolyik, kekszek, aprósütemények.

 32    Alkoholmentes üdítőitalok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények üdítőitalokhoz,

 energiaitalok, italporok.

 ( 210 ) M 15 03771

 ( 220 ) 2015.12.15.

 ( 731 )  Blaumann Trading Ltd., Majuro (MH)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Védőfolyadék felületvédő védőrétegek kialakítására.

9    Monitorok, TV-készülékek, elektronikus készülékek kijelzői, valamint elektronikus táblagépek, mobil

telefonok, szemüvegek és/vagy üvegfelületek érintőképernyőin felületvédő védőfolyadékkal kialakítható

 védőfelületrétegek.

  12    Járműablakon/szélvédőn felületvédő védőfolyadékkal kialakítható védőfelületrétegek.

 ( 210 ) M 15 03817

 ( 220 ) 2015.12.21.

 ( 731 )  OZOZO Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről,

adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban, árösszevetési szolgáltatások, áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, eladási propaganda mások számára, hirdetési hely
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kölcsönzése, honlapforgalom optimalizálása, információ és tánácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás],

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése, kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások,

kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára, keresőmotor

 optimalizálása, marketing, online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

 38    Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás, elektronikus levelezés, e-mail, internetes fórumok

 biztosítása, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatok vagy dokumentumok

átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba, elektronikus adattárolás, felhőalapú számítástechnika,

 számítógépprogramozás, számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 210 ) M 15 03821

 ( 220 ) 2015.12.21.

 ( 731 )  dr. Balázs Anna 95%, Budapest (HU)

 Onkomplex Kft. 5%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Márton & Társa Ügyvédi Iroda, dr. Nemes Dénes ügyvéd, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; pszichológus szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 15 03822

 ( 220 ) 2015.12.21.

 ( 731 )  dr. Balázs Anna 95%, Budapest (HU)

 Onkomplex Kft. 5%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Márton & Társa Ügyvédi Iroda, dr. Nemes Dénes ügyvéd, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; pszichológus szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 15 03829

 ( 220 ) 2015.12.18.

 ( 731 )  "PIRAMIS ITAL" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Debrecen (HU)

 BORA Ital-nagykereskedelmi Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Gyömbérsör; malátacefre; malátasör; sörbetek (italok); sörcefre; sörök.

 ( 210 ) M 15 03835

 ( 220 ) 2015.12.22.

 ( 731 )  Bartos István, Paks (HU)

 ( 740 )  Bérdi Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Álarcok [játékszerek]; babaágyak; babaházak; babaruhák; babaszobák; bábuk, marionettek; backgammon,
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trictrac [játékok]; csörgők [játékszerek]; dámajátékok; dámatáblák; építőjátékok; építőkockák [játékszerek];

harangok karácsonyfákra; játék autók; játék babák; játékfigurák; játékgépek; játékgolyók; játékkártyák;

játékmodellek; játékok; játék pisztolyok; játék sárkányok; játékszerek; karácsonyfadíszek, kivéve a világítási

cikkeket és a cukorkaféléket; karikajátékok; kirakós játékok [puzzle]; méretarányosan kicsinyített járműmodellek;

 táblajátékok.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

hirdetési hely kölcsönzése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; közönségszolgálat;

 marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; reklámozás.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások

[képzés]; oktatási tárgyú információk; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás

 vagy szórakoztatás].

 ( 210 ) M 15 03837

 ( 220 ) 2015.12.22.

 ( 731 )  Felföldi Édességgyártó Kft., Debrecen (HU)

 ( 300 )  014876643 2015.12.03. EU

 ( 740 )  dr. Szederjessy Nikoletta, Budapest

 ( 541 ) QUICK WATER

 ( 511 )   21    Szívószálak.

 29    Feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket); tejtermékek és

tejtermék-helyettesítők; levesek, leveskivonatok; gyümölcsdesszertek; levesek; kocsonyák és zselék, kompótok,

kenyérre kenhető gyümölcs és zöldségkrémek; előkészített gyümölcsök; gyümölcskonzervek; savanyított

gyümölcsök; gyümölcs (szárított); kandírozott, kristályosított gyümölcsök; palackozott gyümölcsök; gyümölcsök

(fagyasztott); alkoholban tartósított gyümölcsök; gyümölcsök, tartósított; gyümölcs alapú snackek; tej; tej, tej

alapú italok; tej, tejturmixok; tejtermékek; ízesített tej; tejes italok, [főként tejet tartalmazó); tejitalok, ízesített

tejitalok; gyümölcsöt tartalmazó tejitalok; tejtermékekből készült desszertek; csokoládéval ízesített tejalapú

 italok.

 30    Gyümölcsökből készített ízesítők [nem esszenciális olajok); ízesítő anyagok és fűszerek; ízesítő szirupok;

öntetek, szószok; fűszerek; édes mázak és töltelékek; szirupok és melasz; kakaóalapú italok; kávé alapú italok;

csokoládés italporok; tea,tea alapú italok; tea alapú italok gyümölcs ízesítéssel; kávé, tea, kakaó és helyettesítőik;

süteménytészta, süteménytészta, lepények, aprósütemények és sóskekszek; édességek (cukorkák), csokoládés

szeletek, rágógumi; kandiscukor csokoládés édességek; főként édességet tartalmazó rágcsálnivalók;

ízesítőanyagok rágcsálnivalókhoz [kivéve esszenciaolajok]; tejes cukrászáruk; tejcsokoládék; csokoládés italok

 tejjel; kakaóitalok tejjel; kávé tejjel; csokoládé alapú tejes italok; csokoládés italok tejjel; kakaó alapú italok.

 32    Alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok; sörök és sörtermékek; készítmények italokhoz; energiaitalok;

 gyümölcslevek [italok]; szörpök/szirupok italok készítéséhez; koffeintartalmú energiaitalok; szirupok üdítőkhöz.

 33    Alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos italok gyümölcsből; készítmények alkoholos italok

 készítéséhez; alkoholos energiaitalok.

 ( 210 ) M 15 03838

 ( 220 ) 2015.12.22.

 ( 731 )  Hit Entertainment Limited, London (GB)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) BOB A MESTER

 ( 511 ) 9    Zenét, szöveget, álló- és mozgóképeket tartalmazó műsoros video kazetták, audio kazetták, CD-k, DVD-k és

optikai, valamint magneto-optikai lemezek gyermekek szórakoztatására; számítógépes hordozón rögzített

elektronikus könyvek gyermekek számára; DVD lejátszók; video kazetta lejátszók (videomagnók); audio kazetta

lejátszók; televíziók; sétálómagnók; mp3 lejátszók; walkie-talkie készülékek; díszítő mágnesek; jelzősípok; CD

tartók; mobiltelefonok; mobiltelefon védőtokok; videojáték kazetták, patronok; gyermekek nevelésére és
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szórakoztatására szolgáló programokat tartalmazó szoftverek; napszemüvegek; szemüvegkeretek; fejvédő

eszközök; eldobható fényképezőgépek; számítógép; rádiók; videó játékok; videó játék szoftverek;

 mentőmellények; fejhallgatók; szemüvegek.

 28    Gyermekjátékok; játékok; játékszerek; plüss játékszerek; babák; építőkockák; játék tűzoltóautók; játékautók;

építőjátékok, építőkészletek; elektronikus tanulójátékok; fajátékok; hordozható elektronikus játékok; táblajátékok;

játékkártyák; kártyák; kártyajátékok; forgók gyerekágyra(játékok); baseball ütők; testedző berendezések;

korcsolyák; úszómedencék (játékcikkek); kesztyűk (játékok tartozékai); játszótéri labdák; rollerek; játékházak;

érmével működő vidámparki berendezések; ráülős játékok; léggömbök; pinaták [édességgel, játékokkal töltött

parti kellékek]; csörgők (játékszerek); ugráló botok; karácsonyi harisnyák, zoknik (ajándékok elhelyezésére);

karácsonyfadíszek; marionettek, bábuk; kesztyűk télisportokhoz; játék karácsonyfák; játék zenedobozok; pukkanó

bonbonok és játéksípok (parti kellékek); karácsonyfa dekorációk; labdák; játék szerszámok; játék

 szerszámkészletek; játékfigurák; játék járműpálya készletek; játék szerszámos asztal; játéksisak.

 41    Televíziós és élő közönségnek szóló programsorozatok készítése; jelmezes szereplők személyes

megjelenése; oktatás és szórakoztatás biztosítása gyermekek számára interneten keresztül; klubszolgáltatások

 (szórakoztatás vagy oktatás); nyelvoktatási szolgáltatások; tematikus parkok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 15 03846

 ( 220 ) 2015.12.23.

 ( 731 )  NATURE FORCE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Dániel Bálint ügyvéd, Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek számára, gyógynövények.

 ( 210 ) M 15 03865

 ( 220 ) 2015.12.29.

 ( 731 )  Gumiller Ferenc, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Berényi Tamás, Berényi Ügyvédi Iroda, Szombathely

 ( 541 ) ASSO

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 03869

 ( 220 ) 2015.12.30.

 ( 731 )  SW Umwelttechnik Magyarország Kft., Majosháza (HU)

 ( 740 )  Császár László, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok.

 37    Épületek, építmények előregyártott homlokzatának tervezése, gyártása, épületek, építmények összeállítása,

szerelése, építés, épületek, építmények homlokzat építési,burkolási és javítási szolgáltatások, építési munkálatok,

bontás, épületek,építmények homlokzat építésével kivitelezésével kapcsolatos információs szolgáltatások,

homlokzat épület szerkezet épület fejlesztés, bontás, építkezés, magasépítés, építkezések felügyelete(irányítás),

építkezéssel(homlokzat építés,burkolás) kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások, építési projekt menedzsment
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szolgáltatások építési szolgáltatások, építési tanácsadó szolgáltatások, építő mérnöki munkák helyszíni építési

 felügyelete, épület alapok építése, építési területek előkészítése.

 ( 210 ) M 15 03870

 ( 220 ) 2015.12.30.

 ( 731 )  Kingfish Média Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

 ( 541 ) HUNGARY AROUND THE CLOCK

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 16 00005

 ( 220 ) 2016.01.04.

 ( 731 )  RevoSense Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás, hangulati index alapú hirdetés, menedzsment tevékenység.

 ( 210 ) M 16 00077

 ( 220 ) 2016.01.11.

 ( 731 )  DENTOP Center Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) DENTOP

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; sebészeti varratanyagok;

 művégtagok, műszemek és műfogak.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 210 ) M 16 00111

 ( 220 ) 2016.01.15.

 ( 731 )  Panadditív Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  31    Élő állatok; maláta; mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; tápanyagok állatok számára; élesztő állatok számára; fehérje állati fogyasztásra; halliszt állati

fogyasztásra; liszt állatoknak; takarmány; takarmányadalékok nem gyógyászati célra; termékek állatok

 hízlalására; termékek baromfi, szárnyasok tojásrakásához.

 ( 210 ) M 16 00172

 ( 220 ) 2016.01.21.

 ( 731 )  Roma Systems, Inc.;, Texas (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TONY ROMA'S

 ( 511 )   43    Éttermi szolgáltatások és vendéglátás.

 ( 210 ) M 16 00195

 ( 220 ) 2016.01.25.
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 ( 731 )  IKO Műsorgyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Riesz Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kismenők

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  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 16 00214

 ( 220 ) 2016.01.27.

 ( 731 )  Medipoint Services A.S., Frýdek-Místek (CZ)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Mandulatej kozmetikai használatra; izzadásgátló szappan; izzadásgátló piperecikkek; timsók

[vérzéscsillapítók]; fürdősók; fürdősók nem gyógyászati használatra; piperetejek; színezékek pipere használatra;

kozmetikai krémek; kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők; kozmetikai fogyasztószerek; kozmetikai

szerek; vattapálcikák kozmetikai célokra; sminklemosó vattakorongok; vatta kozmetikai használatra; dezodoráló

szappanok; dezodorok [személyes használatra vagy állatoknak]; szőrtelenítő szerek; fertőtlenítő szappanok;

száraz samponok; hajspray; ajakfények; ajakrúzsok; lemosószerek kozmetikai használatra; gyógyszappanok;

szájvizek, nem gyógyászati célra; körömlakklemosó; körömlakkok; olajok egészségügyi célra; illatszerek;

zselatin kozmetikai használatra; fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények; habkő, horzsakő; samponok

kedvtelésből tartott állatoknak; samponok; szőrtelenítő és borotválkozó készítmények; borotválkozás utáni

 arcszesz; testápolási cikkek; fogfehérítő gélek; fogpaszta; higiéniás termékek nőknek; női dezodor spray-k.

5    Fogászati csiszolószerek; nedvszívó vatták; egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában

szenvedőknek; acetátok gyógyszerészeti használatra; ragasztóanyagok gyógyászati, orvosi használatra; alkohol

gyógyszerészeti célokra; alginát étrend-kiegészítők; alkaloidák gyógyászati használatra; aminosavak

humángyógyászati használatra; fájdalomcsillapítók; érzéstelenítőszerek, anesztetikumok; faszén gyógyszerészeti

használatra; féreghajtó; aranyér elleni készítmények; antibakteriális gyógyszerek; antibiotikumok; parazitaölő

készítmények; nyakörvek állatoknak paraziták ellen; lázcsillapítók; karkötők reuma ellen; gyűrűk reuma ellen;

fertőzésgátló (antiszeptikus) szerek; húgyúti bántalmak elleni készítmények; baktériumkészítmények humán- és

állatgyógyászati használatra; balzsamok gyógyászati használatra; szorítókötések, borogatások; övek egészségügyi

betétekhez; szódabikarbóna gyógyszerészeti használatra; biológiai készítmények humángyógyászati célra;

biológiai készítmények állatgyógyászati használatra; bizmutkészítmények gyógyszerészeti használatra;

antireumatikus karkötők; hörghurut elleni készítmények; kapszulák gyógyszerekhez; karbonil [parazitaölő szer];

ricinusolaj gyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyászati használatra; terhesség megállapítására vegyi

készítmények; penész elleni vegyi készítmények; rágógumi gyógyászati használatra; klorálhidrát gyógyszerészeti

használatra; kontaktlencse-tisztító készítmények; kokain; kollódium gyógyszerészeti használatra; borogatások;

vegyi fogamzásgátlók; pamut gyógyászati célokra; kreozot gyógyszerészeti használatra; kuráre; fogászati

készítmények és cikkek; foglakkok fogak lezárásához, töméséhez; fogsorragasztók; dezodorok, nem emberi

használatra vagy állatoknak; tisztítószerek gyógyászati használatra; diagnosztikai készítmények; pelenkák

állatoknak; diétás italok gyógyászati célokra; élelmi rostok; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás anyagok

gyógyászati használatra; emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti célokra; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra;

fertőtlenítőszerek; drogok gyógyászati használatra; gyógyszerek fogászati használatra; elixírek [gyógyszerészeti

készítmények]; enzimkészítmények gyógyászati használatra; enzimkészítmények állatgyógyászati használatra;
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fogászati maratóanyagok; eukaliptol gyógyszerészeti használatra; enzimek gyógyszerészeti használatra;

elsősegély gyógyszerdobozok; diétás ételkiegészítők; formaldehid gyógyszerészeti használatra; gombaölő szerek,

fungicidek; géz kötésekhez; glükóz gyógyászati célokra; glicerin gyógyászati célokra; guajokol gyógyszerészeti

célokra; gumigyanta gyógyászati célokra; szivacsanyagok sebek gyógyítására; iszap, orvosi; növényi gyökerek,

orvosi használatra; vérzéscsillapító rudak; herbateák gyógyászati használatra; homeopátiás gyógyszerek;

hormonok gyógyászati használatra; hidrogén-peroxid gyógyászati használatra; pelenkák felnőtteknek;

gyógyszeres infúziók; rovarriasztók; jód gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; jujuba

paszta; tejcukor [laktóz] gyógyszerészeti használatra; hashajtók; lecitin gyógyászati használatra;

bedörzsölőszerek; kötszer, mullpólya, sebkötő géz; magnézium-oxid-por gyógyszerészeti használatra;

takarószalag gyógyászati használatra; gyógyhatású hajnövesztő szerek; tyúkszemirtó szerek; fürdősók

gyógyászati használatra; gyógynövények; gyógyszeres infúziók; mentol; mikroorganizmus kultúrák gyógyászati

és állatgyógyászati használatra; ásványvizek gyógyászati használatra; ásványi készítmények gyógyászati célokra;

mustártapaszok; narkotikumok; dohánymentes cigaretták gyógyászati használatra; tápanyag adalékok; olajok

gyógyászati használatra; napfény okozta leégés elleni kenőcsök; kenöcsök gyógyszerészeti használatra;

ópiumszármazékok; opodeldok; szexuális síkosítószerek; tamponok; menstruációs betétek; vattapálcák,

vattapálcikák gyógyászati használatra; pasztillák gyógyszerészeti használatra; tapaszok orvosi használatra; pektin

gyógyszerészeti használatra; peptonok gyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények; édeskömény

gyógyászati célokra; gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra; gyógyszerészeti készítmények

állatgyógyászati használatra; párnák szoptatáshoz; bőrkeményedés elleni készítmények; tejporos ételek

kisgyermekeknek; étvágycsökkentő szerek gyógyászati használatra; atkairtó szerek; propolisz gyógyszerészeti

célokra; albumintartalmú készítmények gyógyászati célokra; kinin gyógyászati használatra; lakmuszpapírok

orvosi vagy állatorvosi célokra; méhpempő gyógyászati használatra; fürdősók; ásványvíz-sók; egészségügyi

kendők; menstruációs betétek; nyugtatók; altatószerek; repülősók; oldatok kontaktlencsékhez; keményítő diétás

vagy gyógyszerészeti használatra; szteroidok; szemölcs elleni ceruzák; vérzéscsillapító készítmények;

szulfonamidok [gyógyszerek]; kúpok (végbél- vagy hüvely); sebészeti kötözőanyagok; szirupok gyógyszerészeti

használatra; tamponok; barnító pirulák; ragasztószalagok, ragtapaszok orvosi és gyógyászati célokra; borkő

gyógyszerészeti használatra; jódtinktúra; eldobható, szobatisztaságra szoktató nadrágok [pelenkák];

 állatgyógyászati készítmények; vitaminkészítmények; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra.

 10    Anesztéziára, érzéstelenítésre szolgáló készülékek; altató maszkok; függesztő kötések; inkontinencia

lepedők; cumisüvegek, szoptatóüvegek; medencék gyógyászati használatra; mellszívók [szoptató anyáknak];

kanülök; katéterek; orvosi spatulák; óvszerek; berendezések gyógyszerbeadáshoz; fogamzásgátlók, nem vegyi;

mankók mozgássérültek részére; defibrillátorok; diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; tartályok

gyógyszerek alkalmazására, adagolására; dréncsövek gyógyászati használatra; cseppentők gyógyászati

használatra; fülvédők [ruházat]; füldugók [a fül védelmére]; gumipólyák; rugalmas harisnyák [sebészeti

használatra]; elektrokardiográfok; kesztyűk gyógyászati használatra; sejtszámlálók; inhaláló készülékek;

fecskendők gyógyászati használatra; gyógyászati készülékek és eszközök; irrigátorok, beöntésre használt

gyógyászati eszközök; sebészeti maszkok; masszírozó készülékek; orvosi műszerek; aeroszolos

gyógyszeradagolók gyógyászati használatra; ortopédiai kötszerek; ortopéd lábbelik; pesszáriumok;

villanytermoforok [elektromos fűtésű párnák] gyógyászati használatra; diagnosztikai berendezések a terhesség

kimutatására; vérnyomásmérő készülékek; kontúr párnák betegágyhoz [gyógyászati célokra kialakítva];

pulzusmérők; (fel)élesztő készülékek; orvosi kapcsok; tűk orvosi használatra; visszérharisnyák; sebészeti

készülékek és eszközök; sebészeti sínek, rögzítő kötések; varratanyagok; fecskendők gyógyászati használatra;

 cumisüveg cumik; hőmérők gyógyászati használatra; sérvkötők; vizeletgyűjtő edények.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme; termékek eladásával és szolgáltatások biztosításával kapcsolatos üzleti közvetítői és

tanácsadói szolgáltatások; promóciós szolgáltatások; pr reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység; üzleti

promócióval kapcsolatos konzultáció; kis- és nagykereskedelem az interneten; áruk és szolgáltatások

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; reklámterjesztés; hirdetési felület kölcsönzése; piackutatás;
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közvélemény-kutatás; röplapterjesztés; reklámanyagok terjesztése; reklámanyagok szétosztása; reklámanyagok

megjelentetése; reklámszövegek publikálása; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; rádiós és televíziós

 reklámozás; üzleti segítségnyújtás.

  44    Gyógyszerészeti szolgáltatások; gyógyszerek készítése és adagolása.

 ( 210 ) M 16 00228

 ( 220 ) 2016.01.28.

 ( 731 )  ADEN Cosmetics Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  Gerhát Géza, Eger

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

A rovat 205 darab közlést tartalmaz.
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