
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 09 02914

 ( 220 ) 2009.10.07.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) Nyerőkártya

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

termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek,

 poszterek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek, (bútorok kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése,

 szabadtéri hirdetés.

 ( 210 ) M 11 01654

 ( 220 ) 2011.05.26.

 ( 731 )  Vuelta Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Mátra Mountain Bike Maraton

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

időmérés sporteseményeken; konferenciák szervezése; sportversenyek szervezése; szépségversenyek szervezése;

 vidámparkok.

 ( 210 ) M 13 01434

 ( 220 ) 2013.05.24.

 ( 731 )  Szőke Edina, Budapest (HU)

 ( 541 ) Szőke Szalon

 ( 511 )   21    Fésűk és szivacsok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; fodrászszalonok;

 minikűrszolgáltatások; szépségszalonok; szolárium szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 01839

 ( 220 ) 2013.06.27.

 ( 731 )  GRAPE-VINE KFT., Kiskunmajsa (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Túlnyomórészt Olaszországból származó borok felhasználásával előállított vörös borok.

 ( 210 ) M 13 01926

 ( 220 ) 2013.07.05.

 ( 731 ) SANOMA DIGITAL MEDIA Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest

 (HU)

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

 ( 541 ) ZÁRT AJTÓK MÖGÖTT

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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  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 13 02074

 ( 220 ) 2013.07.18.

 ( 731 )  Kalmár Edit Virág, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Gabonakészítmények, kenyér és péksütemények.

  31    Gabonamagvak.

 ( 210 ) M 13 02328

 ( 220 ) 2013.08.16.

 ( 731 )  Predig Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton; 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;

nyomdabetűk; klisék; brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból, fényképek

 [nyomtatott], festővásznak, naptárak, poszterek, prospektusok, plakátok, falragaszok papíról vagy kartonból.

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

 iratmásolás.

  40    Könyvkötészet, litografálás, kőnyomás, nyomdai szolgáltatások, ofszetnyomás.

 ( 210 ) M 13 02672

 ( 220 ) 2013.09.18.

 ( 731 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Dávid Alexandra, Budapest

 ( 541 ) A lap

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 13 02684

 ( 220 ) 2013.09.18.

 ( 731 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dávid Alexandra, Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok, almanachok, borítékok, blokkok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy

kartonból, ceruzák, cserélhető betétlapos fedőlapok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék, értesítések

(papíráruk), fedelek, kötések, borítók (papíráruk), folyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások,
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hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek, iratgyűjtők, dossziék, irattartók, íróeszközök, írószerek,

írómappák, ívek, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek,

levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki lapok), matricák, lehúzóképek, naptárak, noteszok,

nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök (a készülékek kivételével), öntapadó címkék,

papíráruk, pénzcsipeszek, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek, prospektusok, szivargyűrűk,

szórólapok, szövegkiemelők (filctollak), tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására, tollak (irodai cikkek),

toll- és ceruzatartók (asztali), tolltartók, töltőtollak, újságok, üdvözlőlapok/krátyák, zacskók csomagolásra

 papírból vagy műanyagból, zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

 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 13 02782

 ( 220 ) 2013.09.25.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 554 )

 ( 511 )   33    Szabolcs eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő pálinka.

 ( 210 ) M 13 02892

 ( 220 ) 2013.10.03.

 ( 731 )  Budai Egészségközpont Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gachályi Bence, Dr. Gachályi Bence Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; fogorvosi szakellátás, járóbetegek és fekvőbetegek orvosi ellátása, általános orvosi

szakorvosi ellátás; diagnosztizálás, vizsgálat, műtéti beavatkozás, sebészeti konzílium, gyógykezelés, egyéb

humán-egészségügyi ellátás, fizikai közérzetet javító szolgáltatások, betegápolási és kórházi szolgáltatások,
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masszázs, orvosi klinikák szolgáltatásai, orvosi rendelők, pszichológus szolgáltatások, pszichiáter szolgáltatások,

 aromaterápiás szolgáltatások, alternatív orvosi szolgáltatások, terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 02950

 ( 220 ) 2013.10.09.

 ( 731 )  MAGyar Taxi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Borbély Abdrea, Dr. Borbély Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  39    Személyszállítás, áruszállítás, fuvarszervezés, utazásszervezés.

 ( 210 ) M 13 02996

 ( 220 ) 2013.10.15.

 ( 731 )  Andrássy 52 Bar Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Papp Katalin, Dávid László és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Hello Baby Bar & Club

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 43    Bárszolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;

 önkiszolgálóéttermek; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 13 03065

 ( 220 ) 2013.10.22.

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

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

 ( 541 ) DIGI PAY

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

 számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.

  16    Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

 35    Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

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

 reklámozás.

  38    Távközlés.

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

 raktározás; tárolás.

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

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus

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

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

 számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.

 ( 210 ) M 13 03106

 ( 220 ) 2013.10.25.

 ( 731 )  Nagy Sportágválasztó Szervező Iroda Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Nyári Sportágválasztó
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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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), sportrendezvény.

 ( 210 ) M 13 03107

 ( 220 ) 2013.10.25.

 ( 731 )  Nagy Sportágválasztó Szervező Iroda Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Téli Sportágválasztó

 ( 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), sportrendezvény.

 ( 210 ) M 13 03258

 ( 220 ) 2013.11.08.

 ( 731 )  Kasi Franciska, Tunyogmatolcs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 210 ) M 13 03282

 ( 220 ) 2013.11.08.

 ( 731 )  Martina Tibor, Mohács (HU)

 ( 541 ) Mohácsi Busókolbász

 ( 511 )   29    Hentesáru; hús, tartósított; disznóhús; kolbász.

 ( 210 ) M 13 03286

 ( 220 ) 2013.11.08.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Péter, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) CHERRY BERRY
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 ( 511 )  3    Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 13 03307

 ( 220 ) 2013.11.12.

 ( 731 )  dr. Lauter Eleonora, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok.

 ( 210 ) M 13 03325

 ( 220 ) 2013.11.13.

 ( 731 )  Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pintér Aurél, Pintér Aurél Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Magyar Filmlabor

 ( 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).

 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 13 03326

 ( 220 ) 2013.11.13.

 ( 731 )  Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pintér Aurél, Pintér Aurél Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Hungarian Filmlab

 ( 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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 8. szám, 2014.04.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M759



 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 13 03331

 ( 220 ) 2013.11.13.

 ( 731 )  BGB Interherb Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Somodi Réka, Budapest

  

( 546 )

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

 használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 210 ) M 13 03354

 ( 220 ) 2013.11.15.

 ( 731 )  Dr. Hermann Gábor, Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )   10    Fogszabályzó készülékek.

  44    Egészségügyi szolgáltatások, fogászat.

 ( 210 ) M 13 03358

 ( 220 ) 2013.11.18.

 ( 731 )  Jónap.hu Kft., Gyöngyös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Jótékonysági célú gyűjtések; adománygyűjtés ajándékdobozokba.

 ( 210 ) M 13 03375

 ( 220 ) 2013.11.19.

 ( 731 )  Bencés Ásványvíz Palackozó és Kereskedelmi Kft., Ravazd (HU)

 ( 740 )  dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Győr

 ( 541 ) Bencés Ásványvíz

 ( 511 )   32    Ásványvizek és szénsavas vizek.

 ( 210 ) M 13 03397

 ( 220 ) 2013.11.21.

 ( 731 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  29    Aludttej; disznóhús; hal, nem élő; halból készült ételek; hentesáruk; hús; húskonzervek; joghurt; kefír;

margarin; májpástétom; milk shake-ek (tejalapú frappé italok); olajok; sajtok; snack ételek; sonka; sózott hús;

sültburgonya, chips; szalonna; sűrített tej; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejoltó; tejsavó; tejszín

(tejtermék); tejszínhab; tejtermékek; tojások; tonhal; vaj; vajkrém; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított;

 zöldségkonzervek; zöldségsaláták; zsírok, étkezési.

 30    Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; aprósütemény; búzadara; búzaliszt; cheesburgerek

(szendvicsek); chips (gabonakészítmény); cukor; cukoráruk; cukrászsütemények; ételízesítő (fűszer); fagylalt,

jégkrém; jegestea; kávé; kekszek; kenyér; kukoricapehely; keksz; liszttartalmú ételek; majonéz; malomipari

termékek; méz; mézeskalács; mustár; palacsinták; pattogatott kukorica; pizzák; rizs; salátaöntetek; snack ételek

 (gabona alapú-); snack ételek (rizs alapú-); sós kekszek; spagetti; szendvicsek; tésztafélék; tésztaöntetek.

 ( 210 ) M 13 03398

 ( 220 ) 2013.11.21.

 ( 731 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Aludttej; disznóhús; hal, nem élő; halból készült ételek; hentesáruk; hús; húskonzervek; joghurt; kefír;

margarin; májpástétom; milk shake-ek (tejalapú frappé italok); olajok; sajtok; snack ételek; sonka; sózott hús;

sültburgonya, chips; szalonna; sűrített tej; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejoltó; tejsavó; tejszín

(tejtermék); tejszínhab; tejtermékek; tojások; tonhal; vaj; vajkrém; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított;

 zöldségkonzervek; zöldségsaláták; zsírok, étkezési.

 30    Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; aprósütemény; búzadara; búzaliszt; cheesburgerek

(szendvicsek); chips (gabonakészítmény); cukor; cukoráruk; cukrászsütemények; ételízesítő (fűszer); fagylalt,

jégkrém; jegestea; kávé; kekszek; kenyér; kukoricapehely; keksz; liszttartalmú ételek; majonéz; malomipari

termékek; méz; mézeskalács; mustár; palacsinták; pattogatott kukorica; pizzák; rizs; salátaöntetek; snack ételek

 (gabona alapú-); snack ételek (rizs alapú-); sós kekszek; spagetti; szendvicsek; tésztafélék; tésztaöntetek.

 ( 210 ) M 13 03432

 ( 220 ) 2013.11.22.

 ( 731 )  MERFOL Kereskedelmi Kft., Csővár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Szerszámok(géprészek).
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 ( 210 ) M 13 03433

 ( 220 ) 2013.11.22.

 ( 731 )  TGA CONSULT Épületgépészeti Fővállalkozó és Mérnökiroda Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Péter Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Audiovizuális tanítási eszközök; számítógépprogramok, rögzített; szoftverek, rögzített.

  41    Oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás.

 42    Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépprogramok kidolgozása;

számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás;

számítógép-szoftver fenntartása; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web

oldalakhoz; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépes rendszerek távfelügyelete

[monitoring]; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; építési tervkészítés; építési tárgyú információk;

energiatakarékossági tanácsadás; minőségellenőrzés; kutatás és fejlesztés mások részére; szakvélemények adása

 mérnöki munkákkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 13 03438

 ( 220 ) 2013.11.22.

 ( 731 )  H-KOMPLEX Biztonságvédelmi és Kereskedelmi Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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 13 03440

 ( 220 ) 2013.11.22.

 ( 731 )  SCH-ÓZON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 40    Hulladék és szemét újra feldogozása/hasznosítása, hulladékkezelés (átalakítás), hulladékok és

 újrahasznosítható anyagok osztályozása.

 ( 210 ) M 13 03443

 ( 220 ) 2013.11.22.

 ( 731 )  Némolab Laborbútor Gyártó és Forgalmazó Kft., Dabas (HU)

 ( 740 )  Balázs Gábor, Gyál

  ( 546 )
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 ( 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).

 ( 210 ) M 13 03446

 ( 220 ) 2013.11.22.

 ( 731 )  REAL PRINT STUDIÓ Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  40    Nyomdai szolgáltatások, ofszetnyomás.

 ( 210 ) M 13 03459

 ( 220 ) 2013.11.22.

 ( 731 )  Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztő Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03506

 ( 220 ) 2013.11.27.

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

 ( 740 )  Dr. Wahl István, Dr. Wahl István Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03555

 ( 220 ) 2013.11.28.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 8. szám, 2014.04.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M763



 ( 731 )  Díjbeszedő Üzemeltetési és Szolgáltatási Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Gábor, 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).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (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 13 03568

 ( 220 ) 2013.11.28.

 ( 731 )  Díjbeszedő Nyomda Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Gábor, 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).

 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 13 03591

 ( 220 ) 2013.11.29.

 ( 731 )  Regőczi Gábor, Pilisjászfalu (HU)

 ( 740 )  dr. Lukovits Péter, Dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03600

 ( 220 ) 2013.11.28.

 ( 731 )  Ramiris Europe KFT 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Seszták Miklós ügyvéd, Kisvárda

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 13 03621

 ( 220 ) 2013.12.02.

 ( 731 )  Hódy Kálmánné, Szentendre (HU)

 Hódy Kálmán, Szentendre (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Szabadidő és sporthajók, kajakok, kenuk, versenyhajók, lapátok, evezők, hajóhuzatok, kajak-kenu huzatok,

 sporthajókhoz vízlepergetők.

  25    Sportruházatok.

 ( 210 ) M 13 03622

 ( 220 ) 2013.12.02.

 ( 731 )  Hódy Kálmánné, Szentendre (HU)

 Hódy Kálmán, Szentendre (HU)

 ( 541 ) H2ody

 ( 511 )  12    Szabadidő és sporthajók, kajakok, kenuk, versenyhajók, lapátok, evezők, hajóhuzatok, kajak-kenu huzatok,

 sporthajókhoz vízlepergetők.

  25    Sportruházatok.

 ( 210 ) M 13 03632

 ( 220 ) 2013.12.03.

 ( 731 )  Realtherm Kft., Nyíregyháza (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; hordozható szerkezetek; műanyag

 nyílászárók.

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

 halcsontból és mindezek pótanyagaiból, vagy műanyagokból készült termékek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03641

 ( 220 ) 2013.12.04.

 ( 731 )  Hoang Thi Nu, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dorogi Attila, Budapest

  

( 546 )

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég; vietnámi tea; vietnámi fűszeres mártások; speciális vietnámi fűszerek; speciális

 vietnámi fűszerek, ízesítők; különleges vietnámi fűszerkeverék.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; vietnámi tradicionális bálok

szervezése; vietnámi néptánc előadóművészek szolgáltatásai; vietnámi tradicionális néptánc élő előadások

bemutatása; vietnámi tradíciókon és konyha művészeten alapuló fogadások tervezése; vietnámi népzenei

hangversenyek szervezés és lebonyolítása; vietnámi dalok, vietnámi nyelven karaoke szolgáltatások nyújtása;

vietnámi kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; vietnámi kultúrális szórakoztatás; vietnámi zenei

 produkciók.

 43    Vendéglátás (élelmezés); a vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket előállító étkezde; a

vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket és ételkülönlegességeket előállító, és azt a vietnámi

étkezési kultúra szabályainak megfelelően felszolgáló étterem; a vietnámi konyhaművészet előírásainak

megfelelő ételeket előállító gyorsétterem; a vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket előállító

kantin, büfé, étkezde; a vietnámi konyha művészet előírásainak megfelelő ételeket előállító önkiszolgáló étterem;

a vietnámi konyhaművészet előírásai szerinti, valamint a vietnámi étkezési kultúra előírásainak megfelelő

 vendéglátás.

 ( 210 ) M 13 03670

 ( 220 ) 2013.12.04.

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

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

 ( 541 ) DIGI MOVE

 ( 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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 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 13 03675

 ( 220 ) 2013.12.06.

 ( 731 )  Aggod Péter, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Pap Béla, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Amerikai palacsinták, amerikaimogyorós sütemények, fagylalt,jégkrém, jeges tea, kávé, kávé alapú italok,

kávé tejjel, kekszek, lepények (gyümölcsös), majonéz, mustár, palacsinták, paradicsomszósz, pattogatott

kukorica, pizzák, ravioli, snack ételek (gabona alapú), snack ételek (rizs alapú), spagetti, sütemények,

 szendvicsek, szörbet, taco, tea, tea alapú italok, tejsodó, tésztafélék, tortilla.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 43    Bár szolgáltatások, étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, önkiszolgáló

 éttermek, panziók, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 13 03699

 ( 220 ) 2013.12.09.

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

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 13 03719

 ( 220 ) 2013.12.10.

 ( 731 )  HPM Design Kft., Bóly (HU)

 ( 541 ) BÓLYFORT

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03722

 ( 220 ) 2013.12.10.

 ( 731 )  IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Wadowice (PL)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Bébiételek, italok kisgyermekeknek, kisgyermekeknek kifejlesztett dietetikus élelmiszerek.

 29    Gyümölcs chips, gyümölcskonzervek, gyümölcskocsonya, zselé, gyümölcsök, tartósított, gyümölcssaláták,

snack ételek (gyümölcs alapú -), gyümölcsdesszertek, tejes italok, főként tejet tartalmazó, tej-alapú desszertek,

tejtermékek, alacsony zsírtartalmú burgonyachips-ek, burgonyaszirom, bundás burgonyaszeletek, fagyasztott

 gyümölcsök.

 30    Aprósütemény, teasütemény, chips [gabonakészítmény], sütemények, puffasztott kukoricapehely,

édességszeletek, kukoricapehely, kekszek, müzliszeletek, rizssütemény, snack ételek (gabona alapú -), rágógumi,

fagylalt, jégkrém, jég (ehető-), cukrászsütemények, csokoládé, tésztafélék, lepények (gyümölcsös-),

gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru], gyümölcs coulis-k [mártások], méz, fagyasztott joghurt [cukrászati jég],

 desszert mausse-ok [cukrászárú], cukorkaáruk, amerikai palacsinták.

 ( 210 ) M 13 03723

 ( 220 ) 2013.12.10.

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

 ( 300 )  011892148 2013.06.12. EU

 ( 740 )  dr. Kalocsai Zsófia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépek; programok számítógépes játékokhoz; számítógép programok [letölthető];

számítógépprogramok, rögzített; távmérő műszerek, távolságmérők; távolságregisztráló készülékek,

kilométerszámlálók; navigációs berendezések járművekbe [fedélzeti számítógépek]; számítógépek; navigációs
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 eszközök.

 42    Számítógép programok sokszorosítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés;

számítógépes tanácsadó szolgáltatás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

 számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása.

  45    Szellemi tulajdon használatának engedélyezése [licencia].

 ( 210 ) M 13 03730

 ( 220 ) 2013.12.11.

 ( 731 )  Kovács Máté, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Valovits Viktória, 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).

 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).

 ( 210 ) M 13 03737

 ( 220 ) 2013.12.11.

 ( 731 )  TEKINVEST Holding Kft., 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 és

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03738

 ( 220 ) 2013.12.11.

 ( 731 )  Lelkes András, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tass Balázs, Pilisszentiván
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03751

 ( 220 ) 2013.12.12.

 ( 731 )  Invitel Távközlési Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Kollai Bálint Csörsz, Budaörs

 ( 541 ) NetBarát

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03753

 ( 220 ) 2013.12.12.

 ( 731 )  Esterházy Antal Rudolf, Fertőd (HU)

 Esterházy Bardadim Szvetlana, Fertőd (HU)

 ( 740 )  dr. Szentes Béla, Szentes 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).

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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03754

 ( 220 ) 2013.12.12.

 ( 731 )  Esterházy Antal Rudolf, Fertőd (HU)

 Esterházy Bardadim Szvetlana, Fertőd (HU)

 ( 740 )  dr. Szentes Béla, Szentes Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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).

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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03759

 ( 220 ) 2013.12.16.

 ( 731 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Concorde Alapkezelő Zrt.; Dávid Alexandra, Budapest

 ( 541 ) Platina Pí

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03764

 ( 220 ) 2013.12.16.

 ( 731 )  dr. Vadász Veronika, Szeged (HU)

 dr. Dékány István, Szeged (HU)

 ( 541 ) Adam & Eve

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; 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).
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 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03769

 ( 220 ) 2013.12.16.

 ( 731 )  Business Plus Consulting Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2, Budapest (HU)

 Sky Marketing Communications Reklámügynökség Kft. 1/2, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Süle Péter, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03774

 ( 220 ) 2013.12.16.

 ( 731 )  Pannon Egyetem, Veszprém (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

  22    Sátrak, ponyvák, zsákok és táskák.

  31    Vetőburgonya a Pannon Egyetem nemesített burgonyafjtákból előállítva.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az ide tartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

 elemző és kutató szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 03779

 ( 220 ) 2013.12.16.

 ( 731 )  Magyar Diáksport Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rádics Balázs, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   16    Tanítási, oktatási anyagok (készülékek kivételével).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03781

 ( 220 ) 2013.12.16.

 ( 731 )  Magyar Diáksport Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rádics Balázs, Budapest

 ( 541 ) NETFIT

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek, adatfeldolgozó berendezések.

  16    Tanítási, oktatási anyagok (készülékek kivételével).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03782

 ( 220 ) 2013.12.16.

 ( 731 )  Magyar Diáksport Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rádics Balázs, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Tanítási, oktatási anyagok (készülékek kivételével).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03786

 ( 220 ) 2013.12.15.

 ( 731 )  Zbom Cabinets Co., Ltd, Luyang Industry District, Hefei, Anhui (CN)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ZBOM

 ( 511 )  11    Lámpák világításra; kenyérpirítók; hűtőgépek; konyhai elszívóernyők; kemencék; csapok; toalettek [WC-k];

sterilizátorok; csírátlanító készülékek; zsebmelegítők; gyújtószerkezetek; elektromos kávéfőzők; gázégők;

WC-vízöblítő tartályok; mikrohullámú sütők [főzőkészülékek]; pörkölőgépek; elektromos főzőedények;

elektromos autokláv főzőüstök; fürdőkályhák, fürdővíz-melegítők; víztisztító berendezések, vízderítő

 berendezések.

 ( 210 ) M 13 03789

 ( 220 ) 2013.12.17.

 ( 731 )  EconoConsult Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) SPArify

 ( 511 )  35    Önköltség-elemzés; piaci tanulmányok; piackutatás; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szakmai konzultációk

üzleti ügyekben; szállodai üzletvezetés; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvezetési
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 könyvvizsgálat; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások.

 42    Építészeti konzultáció; energiatakarékossági tanácsadás; energia audit; geológiai szakvélemények készítése;

környezetvédelmi kutatás; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása mérnöki

munkákkal kapcsolatban; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti

 kutatás; vegyészeti szolgáltatások; vízelemzés.

  44    Gyógyhelyek szolgáltatásai; közfürdők higiéniai célokra; szauna szolgáltatások; törökfürdők.

 ( 210 ) M 13 03790

 ( 220 ) 2013.12.17.

 ( 731 )  Achille Filippo Sparta, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03791

 ( 220 ) 2013.12.17.

 ( 731 )  UKKO Hungária Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Sipos-Kerese Éva, Dunaharaszti

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Tea, fűszerek, kávé.

 ( 210 ) M 13 03807

 ( 220 ) 2013.12.18.

 ( 731 )  IKO Műsorgyártó Kft., Budapest (HU)

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

  
( 591 )

 ( 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).
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 ( 210 ) M 13 03829

 ( 220 ) 2013.12.18.

 ( 731 )  Jungné Penyák Erika, Makó (HU)

 Sárdi Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Madlovits Péter, Madlovits és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Elektronikus hirdetések megalkotása, online hálózaton történő megjelenítése, terjesztése, web-alapú

 elektronikus hirdetési felületek értékesítése; áruk és szolgáltatások bemutatása, népszerűsítése, összehasonlítása.

 38    Személyek közösségi és privát jellegű kommunikációjának, kapcsolattartásának biztosítása elektronikus

hálózaton, web-alapú, online, virtuális közösségi térben; adatok és információk cseréjének, megosztásának

biztosítása internetes hálózaton; információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtása elektronikus

 hírközlési hálózaton és eszközökön.

 41    Ismeretterjesztő információk szolgáltatása, megosztása, nyilvánossághoz közvetítése gyermekneveléssel,

gyermekgondozással, táplálkozással, testi és pszichés egészség megőrzésével, sporttal, testmozgással, a családi,

baráti, kollegiális és egyéb szociális kapcsolatok kialakításával, megtartásával, megerősítésével, a testi és lelki

kikapcsolódással, szabadidőtöltéssel, szórakozással kapcsolatban, továbbá az előbbiek előmozdítása, segítése

virtuális, elektronikus hálózaton elérhető közösségi térben a személyek kapcsolattartásának, kommunikációjának,

információcseréjének biztosítása útján, szórakoztató és ismeretterjesztő írott és audiovizuális tartalom

 szolgáltatása.

 42    Weblapok megalkotása és fenntartása, hosting szolgáltatás nyújtása weblapokhoz; informatikai hálózatok és

 rendszerek tervezése, fejlesztése, karbantartása, szoftver megalkotása, fejlesztése, telepítése.

 ( 210 ) M 13 03844

 ( 220 ) 2013.12.20.

 ( 731 )  CREDIN POLSKA Sp. z.o.o., Sobótka (PL)

 ( 740 )  Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gabonapehely termékek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; müzliszeletek; gabonatartalmú

szeletek és sütemények, magvak, gabonából és magvakból készült pelyhek, gabonamagvak, szezámmag és egyéb

zöldség- és gyümölcstermékek; gabonaszemekből előállított snack-ételek; féltermékek és készkeverékek gabona,

 gabonapehely és szezám alapú élelmiszercikkek előállításához.

 31    Keverékek mag, zöldség és gyümölcs, gabona, gyümölcs- és zöldségmag, gabonamag, valamint szezám

 alapú élelmiszercikkek előállításához.

 ( 210 ) M 13 03865

 ( 220 ) 2013.12.21.

 ( 731 )  Global Charge Kft., Sopron (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Mobiltelefon töltők kölcsönzése.

 42    Mobil applikáció és internetes weboldal készítése; adatbázis készítése, keresőszolgáltatás, navigálás

 mobiltelefonos applikációval.

 ( 210 ) M 13 03870
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 ( 220 ) 2013.12.20.

 ( 731 )  FUNNY DRINK Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dárdai András Ernő ügyvéd,Dr. Dárdai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Funny Drink

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

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

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03879

 ( 220 ) 2013.12.30.

 ( 731 )  Resdevco Ltd., Jerusalem 91033 (IL)

 ( 740 )  dr. Kósa Apollónia, Makláry és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HIKOMICRON

 ( 511 )  5    Balzsamkészítmények gyógyászati használatra; bőrápoló gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 03880

 ( 220 ) 2013.12.30.

 ( 731 )  Kathi Béla, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Dobrossy István, Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) Cutler Gym

 ( 511 )  41    Sportlétesítmények üzemeltetése; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportversenyek

rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; személyi edzői szolgáltatások; szemináriumok

 szervezése; fitnesz órák vezetése.

 ( 210 ) M 13 03883

 ( 220 ) 2013.12.30.

 ( 731 )  DETKI Keksz Kft., Halmajugra (HU)

 ( 740 )  dr. Halmos R. Péter, HALMOS R. Ügyvédi Iroda, Eger

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kekszek, édesipari készítmények, gabona készítmények.

 ( 210 ) M 13 03889

 ( 220 ) 2013.12.23.

 ( 731 )  Közhasznú Alapítvány a Magyarországi Politikai Gazdaságtan Fejlődéséért 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 ( 210 ) M 14 00032

 ( 220 ) 2014.01.06.

 ( 731 )  Halász Dóra Mariann, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Pleszkáts Tibor, Pleszkáts Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00044

 ( 220 ) 2014.01.08.

 ( 731 )  Zemplényi Soma Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kállay Péter, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

  32    Tejalapú, tejet tartalmazó energiaital.

 ( 210 ) M 14 00046

 ( 220 ) 2014.01.08.

 ( 731 )  THEFACESHOP CO., LTD., Seoul (KR)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikumok és illatszerek, úgymint testápoló, arckrém, arclemosó, szempillaspirál, szemhéjfesték, szem

és szemöldök kihúzó, rúzs, alapozó, arcpúder, pirosító, testpermet; smink lemosó készítmények; bőrápoló

készítmények nem gyógyászati célokra úgymint krémek, balzsamok, gélek, tonikok, lemosók, bőrradírok,

lemosható és lehúzható maszkok; parfümök; illatszerek úgymint kölnik és borotválkozás utáni szerek; általános

lotion-ok úgymint borotválkozás utáni lotion, arc lotion, illatosított test lotion, lemosó lotion és bőr hidratáló

lotion; bőrápoló szerek; ápolókrémek, úgymint testápolók, hidratáló bőrápolók, és ránctalanító krémek;

szempillaspirálok; szemhéjkihúzók; rúzsok; alapozók; lemosókrémek; kőpúderek kompakt tartókhoz; nem

gyógyhatású napvédőkészítmények; nem gyógyászati masszázskrémek; körömápolási készítmények; hajápolási

és hajformázó készítmények, úgymint samponok, hajkondícionálók, hajlakkok és gélek; szappanok;

 testlemosók;fogfehérítő készítmények, főleg fogkrémek.

 35    Kozmetikumok nagykereskedelme; kozmetikumok kiskereskedelme; kozmetikumokkal kapcsolatos

közvetítői tevékenység (adás-vétel); közvetítő kereskedelmi tevékenység kozmetikai területen; kozmetikumok

értékesítési ügyintézése; kozmetikumok beszerzésére vonatkozó szolgáltatások mások részére(kozmetikumok

mások számára történő vásárlása); kozmetikumok reklámozása mások részére; kozmetikumokkal kapcsolatos

import-export ügynöki tevékenység; kozmetikumokkal kapcsolatos kereskedelmi információs ügynöki

tevékenység; kozmetikumokkal kapcsolatos marketing tevékenység; kozmetikai minták elosztása, terítése;

 kozmetikumokkal kapcsolatos üzleti szaktanácsadás.
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 ( 210 ) M 14 00056

 ( 220 ) 2014.01.08.

 ( 731 )  Várkonyi György, Budapest (HU)

 ( 541 ) Hogy ne legyen bogaras!

 ( 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).

 ( 210 ) M 14 00079

 ( 220 ) 2014.01.09.

 ( 731 )  Hódy Kálmánné, Szentendre (HU)

 Hódy Kálmán, Szentendre (HU)

 ( 541 ) Hódy

 ( 511 )  12    Szabadidő és sporthajók, kajakok, kenuk versenyhajók, lapátok, evezők, hajóhuzatok, kajak-kenu huzatok,

 sporthajókhoz vízlepergetők.

  25    Sportruházatok.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások

 vízi járművekkel és sportruházattal kapcsolatban.

  37    Hajóépítés, hajójavítás, hajóátalakítás, hajókarbantartás.

 ( 210 ) M 14 00080

 ( 220 ) 2014.01.09.

 ( 731 )  Hódy Kálmánné, Szentendre (HU)

 Hódy Kálmán, Szentendre (HU)

 ( 541 ) Hody

 ( 511 )  12    Szabadidő és sporthajók, kajakok, kenuk versenyhajók, lapátok, evezők, hajóhuzatok, kajak-kenu huzatok,

 sporthajókhoz vízlepergetők.

  25    Sportruházatok.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások

 vízi járművekkel és sportruházattal kapcsolatban.

  37    Hajóépítés, hajójavítás, hajóátalakítás, hajókarbantartás.

 ( 210 ) M 14 00091

 ( 220 ) 2014.01.13.

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

 ( 740 )  dr. Eszik Erika, Eszik Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   12    Kerékpár.

 ( 210 ) M 14 00092

 ( 220 ) 2014.01.13.

 ( 731 )  Szabó Krisztián, Pannonhalma (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Üdítőitalok, gyümölcslevek, szénsavas italok, gyümölcsitalok, szörpök.
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 ( 210 ) M 14 00116

 ( 220 ) 2014.01.15.

 ( 731 )  VIASAT Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bálint Andrea, Budapest

 ( 541 ) Megruházlak

 ( 511 )  35    Árubemutatás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyag naprakész állapotba

hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámfilmek előállítása, reklámozás, reklámszövegek publikálása,

reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés, szponzorok

 felkutatása; telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás),elektronikus levelezés, e-mail; fórumok

biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások; kábeltelevízós műsorszórás; műholdas átvitel; számítógépes

terminálok közötti összeköttetések; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz, televíziós műsorszórás,

telexszolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével,

 üzenetek küldése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning), elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line kiadása, előadóművészek szolgáltatásai; feliratozása-filmek, filmszínházi

előadások, fogadások tervezése (szórakoztatás), fotóriportok készítése; helyfoglalás show műsorra;

játékfelszerelések bérbeadása, játékkaszinók szolgáltatásai, játékkölcsönzés, jegyirodai szolgáltatások

(szórakoztatás); karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák

szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, könyvtári kölcsönzés,

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; lemezlovasok szolgáltatásai; mozifilmek kölcsönzése;

oktatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, on-line játékok szolgáltatása számítógépes

hálózatból; rádió-és televíziókészülékek kölcsönzése, rádió-és televízió programok készítése, riporteri

szolgáltatások; show műsorok, show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai), sportjátékok

lebonyolítása, szerencsejátékok, szinkronizálás, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek

kiadása (nem reklámcélú-); televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás),

 videofilmezés, videofilmgyártás, videokamerák kölcsönzése; zene összeállítása.

 ( 210 ) M 14 00120

 ( 220 ) 2014.01.15.

 ( 731 )  Mérlegképes Tanoncok Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Gabriella, Dr. Németh & Dr. Haraszti Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) mérlegképes tanoncok

 ( 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/szolgáltatás).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru/szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru/szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00125

 ( 220 ) 2014.01.15.

 ( 731 )  Ramiris Europe KFT, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Seszták Miklós, Kisvárda
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( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 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 14 00143

 ( 220 ) 2014.01.17.

 ( 731 )  BrianLewis Agriculture Ltd., Abergavenny (GB)

 ( 740 )  Dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) ARREST

 ( 511 ) 1    Vegyszerek, vegyi anyagok és készítmények mezőgazdaságban, kertészetben, erdészetben és

közszolgáltatásban történő alkalmazásra; adalékanyagok, felületaktív szerek, vízkondícionáló anyagok,

talajkondícionáló anyagok, növénytápok, trágyák, ásványi anyagok, nyomelemek és növények növekedését

serkentő, illetve szabályozó készítmények; vagy betakarítás előtti segédanyagként vagy vízkondícionálóként

 történő alkalmazásra a mezőgazdaság, kertészet, erdészet és közszolgáltatás területén.

5    Készítmények és anyagok gyomnövények, rovarok vagy egyéb, növényekre és állatokra káros organizmusok

kontrollálására; mezőgazdasági vegyszerek növényi betegségek kezelésére vagy megelőzésére; rovarirtó szerek

(inszekticidek); gyomirtó szerek (herbicidek); gombairtó szerek (fungicidek); csigairtó szerek (molluscicidek) és

 rágcsálóirtó szerek (rodenticidek).

 ( 210 ) M 14 00152

 ( 220 ) 2014.01.20.

 ( 731 )  Magyar Tejipari Egyesülés, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   16    Újság.

  29    Tej, tejtermékek.

  35    Hirdetés.

 ( 210 ) M 14 00153

 ( 220 ) 2014.01.20.

 ( 731 )  Vichem Chemie Kutató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DriverHit Library

 ( 511 )  42    Tudományos, kutatási és fejlesztési tevékenység; tervezői, kutatói fejlesztési tevékenység mások részére;

ipari és kutatási elemző szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés; számítógép programok

korszerűsítése; számítógép programok adatainak átalakítása; adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai

 médiumból elektronikus médiumba.
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 ( 210 ) M 14 00167

 ( 220 ) 2014.01.21.

 ( 731 )  Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00171

 ( 220 ) 2014.01.22.

 ( 731 )  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., Kangnam-gu, Seoul (KR)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AURORA Sport Master

 ( 511 )  12    Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpárülés-huzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 210 ) M 14 00172

 ( 220 ) 2014.01.22.

 ( 731 )  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., Kangnam-gu, Seoul (KR)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AURORA Route Master

 ( 511 )  12    Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; első gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpárülés-huzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 210 ) M 14 00173

 ( 220 ) 2014.01.22.

 ( 731 )  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., Kangnam-gu, Seoul (KR)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AURORA Cross Master
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 ( 511 )  12    Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpárülés-huzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 210 ) M 14 00174

 ( 220 ) 2014.01.22.

 ( 731 )  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., Kangnam-gu, Seoul (KR)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AURORA Winter Master

 ( 511 )  12    Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpárülés-huzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 210 ) M 14 00175

 ( 220 ) 2014.01.22.

 ( 731 )  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., Gangnam-gu, Seoul (KR)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpárülés-huzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 210 ) M 14 00182

 ( 220 ) 2014.01.20.

 ( 731 )  Vass Roland, Pécs (HU)

 ( 541 ) CUPYDO

 ( 511 )   35    Tárkereső szolgáltatások reklámozása, promóciója.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; web oldalak alkotása és

 fenntartása mások számára.

 45    Számítógépes társkeresési szolgáltatások; társkereső szolgáltatások; internetalapú közösségi hálózatépítő és

 társkereső szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 00192

 ( 220 ) 2014.01.23.

 ( 731 )  TMC Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tasnádi Gábor, Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Órák és más időmérő eszközök.

  35    Kereskedelmi ügyletek órákkal és más időmérő eszközökkel és ezek alkatrészeivel.

  37    Órák, időmérő eszközök karbantartása, javítása, szervizelése.

 ( 210 ) M 14 00193

 ( 220 ) 2014.01.22.

 ( 731 )  Tagai István, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) Európai Borlovagrend Hungária Konzulátus

 ( 511 )   33    Borok.

  41    Szórakoztatás, oktatás, kiállítások rendezése kulturális és oktatási célokra.

 43    Vinotékák üzemeltetése, alkoholos italok kóstoltatásának (vendégek italokkal való ellátása) szervezése,

 italok és azonnali fogyasztásra alkalmas ételek raktározása, felszolgálása.

 ( 210 ) M 14 00194

 ( 220 ) 2014.01.22.

 ( 731 )  Tagai István, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

 ( 511 )   33    Borok.

  41    Szórakoztatás, oktatás, kiállítások rendezése kulturális és oktatási célokra.

 43    Vinotékák üzemeltetése, alkoholos italok kóstoltatásának (vendégek italokkal való ellátása) szervezése,

 italok és azonnali fogyasztásra alkalmas ételek raktározása, felszolgálása.

 ( 210 ) M 14 00196

 ( 220 ) 2014.01.22.

 ( 731 )  Janov László, Zalaegerszeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok, tükrök, keretek fából, parafából, műanyagból; beépített rejtett vasalódeszka.

  21    Nyers, vagy félig megmunkált üveg, tükör mögé rejtett vasalódeszka, lécek, rudak képkeretekhez.

 ( 210 ) M 14 00213

 ( 220 ) 2014.01.24.

 ( 731 )  Rossmann Magyarország Kft., Üllő (HU)

 ( 740 )  dr. Németh József, Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 8. szám, 2014.04.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M783



  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 14 00229

 ( 220 ) 2014.01.27.

 ( 731 )  Olajpark Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Szabóné dr. Sipos Gabriella, Miskolc

 ( 541 ) "Olajpark-energia az élethez"

 ( 511 )  4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket).

 ( 210 ) M 14 00231

 ( 220 ) 2014.01.27.

 ( 731 )  dr. Seszták Miklós, Kisvárda (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Amerikai palacsinták; aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; aromák, az illóolajok kivételével;

aromák italokhoz, az illóolajok kivételével; aromák süteményekhez, az illóolajok kivételével; aromás

készitmények élelmezéshez; bonbonok (cukorkák); briós; cheeseburgerek (szendvicsek); chips

(gabonakészítmény); cikória (pótkávé); cukor; cukorkaáruk; cukormáz süteményekhez; cukrászkészítmények

karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládés mousse-ok (habok);

csokoládés tej (ital); desszert mousse-ok (cukrászárú); fagyasztott joghurt (cukrászati jég); fagylalt, jégkrém;

fűszerek; gyümölcskocsonya, zselé(cukrászáru); gyümölcsös sütemények/torták; halva (édességféle); jeges tea;

jég (ehető-); jég, természetes vagy mesterséges; jégfrissítő italokhoz, ételekhez; jégkrémpor; kakaó; kakaó alapú

italok; kakaó tejesital; kakaós termékek; kandiscukor;karamellák (cukorkák); kávé; kávé alapú italok; kávé,

pörköletlen; kávé tejjel; kávéaromák; kekszek; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kétszersültek, kekszek;

malátacukor, maltóz; malátás kekszek; malomipari termékek; mandulapép; mandulás cukrászkészítmények;

mandulás cukrászsütemény; marcipán; marinádak (fűszeres pácok); méz; mézeskalács; palacsinták; piskóták;

pótkávé; pralinék; pudingok; quiche (tésztában sült sós sodó); rágógumi; sütemények; süteménytészta (pép,

formázható); sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; sörbet (fagylalt); tea; tea alapú italok;

 tejsodó (vaníliás krém); vanília (ízesítőszer}.

 32    Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; áloé vera italok, alkoholmentes; ásványvizek; ásványvizek

(italok); eszenciák italok előállításához; földimogyoró tej(alkoholmentes ital); gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,

alkoholmentes; izotóniás italok; készítmények italok előállításához; kvasz (alkoholmentes ital); limonádék;

lítiumos vizek; méz alapú alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek (italok); pasztillák szénsavas italokhoz;

porok szénsavas italokhoz; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok); sörbetek (italok); szasszaparilla

(alkoholmentes ital); szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök

limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek ásványvizek előállításához; termékek szénsavas vizek
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 előállításához; vizek (italok); zöldséglevek (italok).

 43    Kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; teaházak, rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése;

 vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 00233

 ( 220 ) 2014.01.27.

 ( 731 )  Hitex Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Hitex

 ( 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 14 00242

 ( 220 ) 2014.01.28.

 ( 731 )  Magyarországi Mindszenty Alapítvány, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 14 00243

 ( 220 ) 2014.01.28.

 ( 731 )  Hannox International Corp., Taipei (TW)

 ( 740 )  Dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Vegyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyszerészeti használatra; vegyi

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

diagnosztikai készítmények gyógyászati használatra; vegyészeti-gyógyszerészeti készítmények; enzim

készítmények gyógyászati használatra; enzim készítmények állatgyógyászati használatra; hatóanyagok

(tesztcsíkok) hepatitisz kimutatására; tesztcsíkok vércukor kimutatására; kimutatáshoz használt hatóanyagok

 (tesztcsíkok) gyógyászati használatra.

 10    Berendezés orvosi vizsgálatokban történő alkalmazásra; vizsgálati berendezések gyógyászati használatra;

véranalizáló berendezések; diagnosztikai berendezések gyógyászati használatra; dializátorok; elektromos

akupunktúrás eszközök; érvágók, lándzsák; vörösvértest-számláló készülékek; hipodermikus fecskendők;

injektorok gyógyászati használatra; gyógyászati berendezések és eszközök; gyógyászati vezetődrótok; tűk orvosi

használatra; szondák orvosi használatra; injekciós fecskendők; fecskendők orvosi használatra; állatgyógyászati

 berendezések és eszközök; vércukorszint mérők; eszközök moxakezeléshez.

 ( 210 ) M 14 00244

 ( 220 ) 2014.01.28.

 ( 731 )  Hannox International Corp., Taipei (TW)

 ( 740 )  Dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Vegyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyszerészeti használatra; vegyi
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készítmények állatgyógyászati használatra; vegyi reagensek gyógyászati, vagy állatgyógyászati használatra;

diagnosztikai készítmények gyógyászati használatra; vegyészeti-gyógyszerészeti készítmények; enzim

készítmények gyógyászati használatra; enzim készítmények állatgyógyászati használatra; hatóanyagok

(tesztcsíkok) hepatitisz kimutatására; tesztcsíkok vércukor kimutatására; kimutatáshoz használt hatóanyagok

 (tesztcsíkok) gyógyászati használatra.

 10    Berendezés orvosi vizsgálatokban történő alkalmazásra; vizsgálati berendezések gyógyászati használatra;

véranalizáló berendezések; diagnosztikai berendezések gyógyászati használatra; dializátorok; elektromos

akupunktúrás eszközök; érvágók, lándzsák; vörösvértest-számláló készülékek; hipodermikus fecskendők;

injektorok gyógyászati használatra; gyógyászati berendezések és eszközök; gyógyászati vezetődrótok; tűk orvosi

használatra; szondák orvosi használatra; injekciós fecskendők; fecskendők orvosi használatra; állatgyógyászati

 berendezések és eszközök; vércukorszint mérők; eszközök moxakezeléshez.

 ( 210 ) M 14 00268

 ( 220 ) 2014.01.29.

 ( 731 )  Horváth Ádám, Győr (HU)

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

 ( 541 ) BRANDBE HOZUNK

 ( 511 )  35    Foglalkoztatási, marketing, menedzsment és üzletviteli tanácsadás; reklámozási, marketing és promóciós

szolgáltatások, emberi erőforrás menedzsment és munkaerő toborzási szolgáltatások; üzleti elemzési, kutatás és

 információs szolgáltatások.

  42    Internetes oldalak tervezése; terméktervezés; csomagolástervezés; közösségi média applikációk tervezése.

 ( 210 ) M 14 00269

 ( 220 ) 2014.01.29.

 ( 731 )  Horváth Ádám, Győr (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Foglalkoztatási, marketing, menedzsment és üzletviteli tanácsadás; reklámozási, marketing és promóciós

szolgáltatások, emberi erőforrás menedzsment és munkaerő toborzási szolgáltatások; üzleti elemzési, kutatás és

 információs szolgáltatások.

  42    Internetes oldalak tervezése; terméktervezés; csomagolástervezés; közösségi média applikációk tervezése.

 ( 210 ) M 14 00270

 ( 220 ) 2014.01.29.

 ( 731 )  Tolnagro Kft. 100%, Szekszárd (HU)

 ( 541 ) RUMINOMAX

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 00316

 ( 220 ) 2014.01.31.

 ( 731 )  Kaiser Food Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  ( 591 )

 ( 511 )   16    Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok.
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  29    Hús és húskészítmények, húsipari termékek, vörösáruk, kolbászfélék, szárazáruk, töltelékáruk.

 ( 210 ) M 14 00317

 ( 220 ) 2014.01.31.

 ( 731 )  Reklám Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Csoba Sándor, Dr. Csoba Ügyvédi Iroda, Sopron

 ( 541 ) MOBON

 ( 511 )   35    On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton.

  38    Üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

 ( 210 ) M 14 00335

 ( 220 ) 2014.02.04.

 ( 731 )  ProSpanek a.s., Prága 2 Vinohrady (CZ)

 ( 740 )  dr. Somfai Éva, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Orvosi matracok, párnák és tömések nyomási sebek megelőzésére.

  20    Bútorok, ágymatracok, párnák, tükrök.

  24    Pokrócok, ágynemű, ágytakarók, gyapjús takaró, párnahuzatok, asztalterítők.

 35    Online bolt, beszerzési szolgáltatások, marketing, import és export és közvetítő szolgáltatások a fent

listázott, 10., 20. és 24. osztályú termékekre; üzletszervezési tanácsadás a fent listázott, 10., 20. és 24. osztályú

 termékekre; hirdetés; promóció.

 ( 210 ) M 14 00336

 ( 220 ) 2014.02.04.

 ( 731 )  ProSpanek a.s., Prága 2 Vinohrady (CZ)

 ( 740 )  dr. Somfai Éva, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Orvosi matracok, párnák és tömések nyomási sebek megelőzésére.

  20    Bútorok, ágymatracok, párnák, tükrök.

  24    Pokrócok, ágynemű, ágytakarók, gyapjús takaró, párnahuzatok, asztalterítők.

 35    Online bolt, beszerzési szolgáltatások, marketing, import és export és közvetítő szolgáltatások a fent

listázott, 10., 20. és 24. osztályú termékekre; üzletszervezési tanácsadás a fent listázott, 10., 20. és 24. osztályú

 termékekre; hirdetés; promóció.

 ( 210 ) M 14 00337

 ( 220 ) 2014.02.04.

 ( 731 )  KAPACITÁS Osztrák-Magyar Elektronikai Fejlesztő és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rádi Péter, Budapest

  

( 546 )

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

 szolgáló készülékek és berendezések.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
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 ( 210 ) M 14 00345

 ( 220 ) 2014.02.04.

 ( 731 )  Prima Maroni Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gesztenye tartalmú cukrászati készítmények, gesztenye masszák és gesztenye tartalmú gyorsfagyasztott

 készítmények.

 ( 210 ) M 14 00357

 ( 220 ) 2014.02.05.

 ( 731 )  Sport Vision & Solutions Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Elimina Tour

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

 sportversenyek rendezése; kerékpárversenyek rendezése.

 ( 210 ) M 14 00364

 ( 220 ) 2014.02.05.

 ( 731 )  Zone Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Halász Bálint, Budapest

 ( 541 ) pondline

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

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

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

 valamennyi áru)kerti tófóliák.

 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) műanyag fóliák kerti tavakhoz.

 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).

 ( 210 ) M 14 00365

 ( 220 ) 2014.02.05.

 ( 731 )  Szűcs Mihály István, Törökbálint (HU)

 ( 541 ) BARBA NEGRA

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00376

 ( 220 ) 2014.02.07.

 ( 731 )  Bergmann Ernő, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  12    Kerékpárvázak; villák [kerékpárok alkatrészei]; kombinált rugó és lengéscsillapító egységek járművekhez;

 kormányszárak [kerékpárok alkatrészei]; váltók kerékpárokhoz; kerékpár kerékagyak.

  25    Felsőruházat; pólók; pulóverek; sapkák; nadrágok.

 ( 210 ) M 14 00382

 ( 220 ) 2014.02.07.

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

 ( 740 )  dr. Nagy Mária, Kecskemét

 ( 541 ) "Piroska" - gyümölccsel teli.

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

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

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

 áru).

 ( 210 ) M 14 00397

 ( 220 ) 2014.02.07.

 ( 731 )  PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját

maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 210 ) M 14 00398

 ( 220 ) 2014.02.07.

 ( 731 )  PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját

maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
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 ( 210 ) M 14 00399

 ( 220 ) 2014.02.07.

 ( 731 )  PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját

maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 210 ) M 14 00400

 ( 220 ) 2014.02.07.

 ( 731 )  PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját

maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 210 ) M 14 00485

 ( 220 ) 2014.02.18.

 ( 731 )  Somfai Kristóf, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ujvári Tamás Ügyvédi Iroda dr. Ujvári Tamás ügyvéd, 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
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 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).

 ( 210 ) M 14 00491

 ( 220 ) 2014.02.18.

 ( 731 )  Ginto Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) NAPOLETTO

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00495

 ( 220 ) 2014.02.18.

 ( 731 )  Sára Beauty System Kft., Budapest (HU)

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

   

( 546 )

 ( 511 ) 3    Műkörmök; műszempillák; masszázs gélek nem gyógyászati célokra; matricák körmök díszítésére; díszítő

matricák kozmetikai használatra; kozmetikai bőrápolószerek; kozmetikai ceruzák; kozmetikai készletdobozok;

kozmetikai pakolások; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek szempillákhoz; körömlakkok; műköröm zselék;

körömápolási cikkek; lemosó szerek kozmetikai használatra; olajok kozmetikai használatra; ragasztószerek

kozmetikai használatra; lakkhígítók kozmetikai használatra; körömápoló szerek; lakkzselék; szemöldök ápolására

szolgáló kozmetikai szerek; zselatin kozmetikai használatra; zsírok kozmetikai használatra; pipere cikkek; építő

zselék; vízelvonó; körömolaj; bőrápoló olaj; szempárna; körömerősítők; sarokpuhító krém; lábbalzsam; fürdő- és

 lábáztató olaj.

 16    Tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); hírlevelek; katalógusok; magazinok; kozmetikai

 kendők papírból; prospektusok; sablonok; szórólapok.

 41    Szakmai képzés; szórakoztatás; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célból; gyakorlati képzés

 (szemléltetés); műkörömépítés oktatás; lábápoló képzés; masszázs képzés.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; manikűr szolgáltatások; masszázs; szolárium

 szolgáltatások; szépségszalonok.

 ( 210 ) M 14 00496

 ( 220 ) 2014.02.18.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

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

 ( 541 ) CATAFLAM COMFORT

 ( 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).

 ( 210 ) M 14 00526

 ( 220 ) 2014.02.20.
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 ( 731 )  UNILEVER N.V., AL Rotterdam (NL)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 14 00527

 ( 220 ) 2014.02.20.

 ( 731 )  UNILEVER N.V., AL Rotterdam (NL)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 14 00554

 ( 220 ) 2014.02.24.

 ( 731 )  PepsiCo Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 541 ) LAY'S CHAMPION CHIPS

 ( 511 )  29    Fogyasztásra kész snack ételek, amelyek elsősorban burgonyát, dióféléket, diótermékeket, magokat,

gyümölcsöket vagy egyéb növényi anyagokat vagy ezek kombinációit tartalmazzák, beleértve a burgonyachipset,

burgonyaszirmokat, tarochipset, disznóhúsból készült rágcsálnivalókat, marhahúsból készült rágcsálnivalókat,

 szójaalapú rágcsálnivalókat.

 ( 210 ) M 14 00565

 ( 220 ) 2014.02.24.

 ( 731 )  Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjordur (IS)

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

 ( 541 ) GLUFORLYN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

A rovat 134 darab közlést tartalmaz.
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