
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 13 02130

 ( 220 ) 2013.07.24.

 ( 731 )  FROZEN HU Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Aludttej (olasz receptúra alapján ízesítetlen fagyasztott desszertként elkészítve); joghurt (olasz receptúra

 alapján ízesítetlen fagyasztott desszertként elkészítve).

 30    Fagyasztott joghurt (cukrászati jég)(olasz receptúra alapján, olasz ízesítőanyagokkal); fagylalt, jégkrém

(joghurtból ízesítéssel vagy anélkül olasz receptúra alapján, olasz ízesítőanyagokkal); jégkrémpor (joghurtból

 ízesítéssel vagy anélkül olasz receptúra alapján, olasz ízesítőanyagokkal).

 43    Bár szolgáltatások (elsődlegesen olasz receptúra szerinti fagyasztott joghurttermék értékesítésére); étkezdék

(elsődlegesen olasz receptúra szerinti fagyasztott joghurttermék értékesítésére); kávéházak (elsődlegesen olasz

 receptúra szerinti fagyasztott joghurttermék értékesítésére).

 ( 210 ) M 13 02227

 ( 220 ) 2013.08.05.

 ( 731 )  INHOLDING Ingatlanforgalmazási Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; angolszalonna; disznóhús; hentesáruk; hús; hús, tartósított;

 húskivonatok; kolbász; máj; sonka; szalonna; zsírok, étkezési.

 ( 210 ) M 13 02738

 ( 220 ) 2013.09.20.

 ( 731 )  HAB Advert Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  Horváth Attila, Budapest

  
( 546 )

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

 részére.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03104

 ( 220 ) 2013.10.25.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Eger eredetmegjelölés termék leírásának megfelelő borok.
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 ( 210 ) M 13 03155

 ( 220 ) 2013.10.30.

 ( 731 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

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

 ( 541 ) A SZABADSÁG ÍZE

 ( 511 )  30    Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok; jeges kávé; pótkávék, pótkávékivonatok, pótkávé

alapú készítmények és italok; cikória; tea, teakivonatok, tea alapú készítmények és italok; jeges tea; maláta alapú

készítmények; kakaó és kakaó alapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládétermékek, csokoládé alapú

 készítmények és italok.

 32    Enyhén szénsavas víz (csendes víz), szénsavas víz, kezelt víz, forrásvíz, ásványvíz, ízesített víz; gyümölcs

ízesítésű és gyümölcs alapú italok; gyümölcs- és zöldséglevek, nektárok, limonádék, szódák és más

alkoholmentes italok; szörpök, kivonatok, esszenciák és más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez

 (kivéve az illóolajokat); tejes erjesztett italok; szója alapú italok; maláta alapú italok; izotóniás italok.

 ( 210 ) M 13 03185

 ( 220 ) 2013.10.31.

 ( 731 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok és pezsgők.

 ( 210 ) M 13 03191

 ( 220 ) 2013.11.04.

 ( 731 )  Farkas Fruzsina, Budapest (HU)

 ( 541 ) KOCHI

 ( 511 )  14    Ékszerek, nyaklánc, karkötő, fülbevaló, kulcstartó, amulettek, bizsu ékszer, dísztárgyak, melltű, láncok,

 medálok, gyűrűk, ékszerdoboz.

  18    Bőrből készült ékszerek, dísztárgyak.

 ( 210 ) M 13 03266

 ( 220 ) 2013.11.07.

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

 ( 740 )  Somodi Réka, Budapest

 ( 541 ) Interherb VITAL Kollagén & Hyaluronsav Szépségformula

 ( 511 )  5    Bőrfeszességet biztosító gyógyászati formula, étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 210 ) M 13 03355

 ( 220 ) 2013.11.15.

 ( 731 )  dr. Mátyás Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Halból készített ételek; halfilé; hal mousse-ok; hal, nem élő; hal tartósított; heringek; homár, nem élő;
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kagylók, nem élő; kaviár; lazac; levesek; leves készítmények; osztriga, nem élő; rákfélék, keménytestű, nem élő;

rákok, folyami, nem élő; sózott hal; sültburgonya, chips; szardínia; tengeri rákok, apró, nem élő; tonhal;

 zöldségsaláták.

 30    Cheesburgerek (szendvicsek); chutney (fűszeres ízesítők); fűszerek, ízesítők; ketchup (szósz); majonéz;

 pesto (szósz); salátaöntetek; szendvicsek; szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártrások).

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 13 03395

 ( 220 ) 2013.11.21.

 ( 731 )  SPORTOPUS Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   22    Sátrak; ponyvák; vitorlavásznak; vitorlák; zsákok és táskák,amelyek nem tartoznak más osztályba.

 25    Ruházati termékek, női, férfi, gyerek, sport és munkaruházatok; női, férfi, gyerek cipők, papucsok; zoknik;

sporttrikók; sportcipők; sálak; sapkák; pólók; melegítők; ingek; fürdőruhák; bőrruházatok; övek; kesztyűk;

 nyakkendők.

 35    Ruházati termékek, divat-, sport- és munkavédelmi ruházati termékek; továbbá sportfelszerelések és

sporteszközök kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása, reklámozása és marketing tevékenység; termékbemutatók

 és kiállítások szervezése; bolthálózatok üzemeltetése.

 ( 210 ) M 13 03422

 ( 220 ) 2013.11.22.

 ( 731 )  Tri-Sys Bt., Maglód (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 13 03463

 ( 220 ) 2013.11.25.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; hirdetési hely kölcsönzése; honlapforgalom optimazálása; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálat; manöken/modell -

szolgáltatások reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózatokon; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése;

reklámfilmek előállítása; reklámidő bevétele távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

reklámszöveg szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés; számítógépes

nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; üzleti menedzselés

előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletviteli szabadúszó szolgáltatók részére;

 vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; digitális zene szolgáltatása az interneten

(nem letölthető); diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célból; éjszakai klubbok;
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elektronikus desktop kiadó tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadások

díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; feliratozása (filmek); filmek

gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése;

fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók

szolgáltatásai; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jegyirodai

szolgáltatások (szórakoztatás); klubszolgáltatások nyújtása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); online elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetőek; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem

letölthető videók biztosítása; rádió és televízióprogramok készítése; rádiós szolgáltatás; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); szabadidős létesítmények rendelkezésre

bocsátása; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;

szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakozás); vidámparkok; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zene összeállítása; zenés kabarék, varieték.

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

 éttermek; rendezvény termek kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 13 03464

 ( 220 ) 2013.11.25.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; hirdetési hely kölcsönzése; honlapforgalom optimazálása; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálat; manöken/modell -

szolgáltatások reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózatokon; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése;

reklámfilmek előállítása; reklámidő bevétele távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

reklámszöveg szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés; számítógépes

nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; üzleti menedzselés

előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletviteli szabadúszó szolgáltatók részére;

 vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; digitális zene szolgáltatása az interneten

(nem letölthető); diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célból; éjszakai klubbok;

elektronikus desktop kiadó tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadások

díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; feliratozása (filmek); filmek

gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése;

fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók

szolgáltatásai; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jegyirodai

szolgáltatások (szórakoztatás); klubszolgáltatások nyújtása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); online elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetőek; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem

letölthető videók biztosítása; rádió és televízióprogramok készítése; rádiós szolgáltatás; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); szabadidős létesítmények rendelkezésre

bocsátása; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;

szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakozás); vidámparkok; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zene összeállítása; zenés kabarék, varieték.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 9. szám, 2014.05.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M875



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

 éttermek; rendezvény termek kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 13 03465

 ( 220 ) 2013.11.25.

 ( 731 )  dr. Medveczky Mihály, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók (papíráruk); fényképek (nyomtatott); folyóiratok;

grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; hírdetőtáblák papírból vagy kartonból;

iratgyűjtők, dossziék; jegyek; karakterek, számok betűk; képregények; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek;

könyvek; könyvjelzők; könyvkötések; könyvkötészeti cikkek; könyvkötő felszerelések és gépek (irodai

eszközök); könyvlaprögzítők; könyvtámaszok; leffentyűk (könyvkötészet); levelezőlapok; levélpapír; naptárak;

noteszok; nyomtatott publikációk; öntapadó címkék (papíráruk); papíráruk; plakátok, falragaszok papírból vagy

kartonból; postabélyegek; poszterek; prospektusok; sablonok (papíráruk); sokszorosító papírok; transzparensek

(papíráruk); újságok; üdvözlőlapok, kártyák; vászon könyvkötéshez; vászonpausz; világítópapír; zacskók

 csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok.

 35    Árubemutatás; hirdetési hely kölcsönzése; honlapforgalom optimazálása; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálat; manöken-/modell

szolgáltatások reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálozatokon; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése;

reklámfilmek előállítása; reklámidő bevétele távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

reklámszöveg szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés; számítógépes

nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; üzleti menedzselés

előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletviteli szabadúszó szolgáltatók részére;

 vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; digitális zene szolgáltatása az interneten

(nem letölthető); diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célból; éjszakai klubbok;

elektronikus desktop kiadó tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadások

díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; feliratozása (filmek-); filmek

gyártása, kivéve reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése;

fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók

szolgáltatásai; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jegyirodai

szolgáltatások (szórakoztatás); klubszolgáltatások nyújtása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); online, nem letölthető

videók biztosítása; rádió és televízióprogramok készítése; rádiós szolgáltatás; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); szabadidős létesítmények rendelkezésre

bocsátása; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;

szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakozás); vidámparkok; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zene összeállítása; zenés kabarék, varieték.

 ( 210 ) M 13 03473

 ( 220 ) 2013.11.25.

 ( 731 )  Citigroup Inc. a Delaware corporation, New York, New York (US)

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

 ( 541 ) CITI PRIORITY
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 ( 511 )  36    Banki szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi eszközgazdálkodás; pénzügyi elemzés és

konzultáció; pénzügyi előrejelzés; online kereskedelmi szolgáltatások pénzügyi termékekhez; hitelkártya

szolgáltatások, hír- és tájékoztatási szolgáltatások pénzügyekre vonatkozóan; pénzügyi beszámolók; kereskedelmi

és fogyasztói kölcsönök és finanszírozás; hitel, vagyon, kölcsön kezelése, tervezése és tanácsadás; biztosítások és

tőke bekfektetés, valamint a befektetéssel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; biztosítási ügynöki

szolgáltatások, valamint kereskedelmi szolgáltatások harmadik fél számára; pénzügyi tranzakciók megkönnyítése

és biztosítása, nevezetesen elektronikus tőke átruházás, elektronikus készpénz tranzakciók, elektronikus

hitelkártya tranzakciók, elektronikus számla kifizetés és elektronikus tartozás kiegyenlítés; biztosítási

szolgáltatások, nevezetesen szavatosság és tulajdon közvetítés, vagyonkár és életbiztosítási szerződések

esetenként vagy éves szerződés formájában; a banki és pénzügyi világ híreinek és információinak közvetítése

on-line formában, ill. a teljes számítógépes világháló felhasználásával; ingatlanokkal és jelzálogokkal kapcsolatos

 ügynöki tevékenységek.

 ( 210 ) M 13 03499

 ( 220 ) 2013.11.26.

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

 ( 740 )  dr. Nemes Ákos, Dr. Nemes Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 ( 210 ) M 13 03527

 ( 220 ) 2013.11.27.

 ( 731 )  Greenmetal Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Domokos Barbara, Halásztelek

 ( 541 ) Greenmetal Kft.

 ( 511 )   14    Nemesfémek és ötvözetei.

  35    Kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 13 03552

 ( 220 ) 2013.11.27.

 ( 731 )  A Park Oktató és Szórakoztató Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) INVISECRET

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

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

  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 13 03607

 ( 220 ) 2013.11.29.

 ( 731 )  Magyar Pékszövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Peti Éva, "Peti" Ügyvédi Iroda, Kaposvár

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Magyarországról származó kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.
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  35    Reklámozás.

 ( 210 ) M 13 03615

 ( 220 ) 2013.12.02.

 ( 731 )  Hungaro durumrozs Kft., Kisvárda (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Magyarországról származó lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

 cukrászsütemények; tésztafélék.

  31    Magyarországról származó gabonamagvak.

 ( 210 ) M 13 03653

 ( 220 ) 2013.12.04.

 ( 731 )  Well Pharma Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Klimin slim TRIO A változókori karcsúság

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők

 emberek számára.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 13 03654

 ( 220 ) 2013.12.04.

 ( 731 )  Well Pharma Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Klimin MULTI A NŐk egészségéért

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők

 emberek számára.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 13 03659

 ( 220 ) 2013.12.04.

 ( 731 )  "GALLUS" Baromfitenyésztő és Keltető Kft., Devecser (HU)

 ( 740 )  dr. Geiszt Éva, dr. Geiszt Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Baromfi, nem élő; hentesáruk; hús; húskivonatok; húskocsonya; hús, tartósított.

  31    Állatok élő; baromfiszárnyas, élő.

 ( 210 ) M 13 03680

 ( 220 ) 2013.12.06.

 ( 731 )  Mediterrán Magyarország Kft., Bóly (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből
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készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 ( 210 ) M 13 03724

 ( 220 ) 2013.12.10.

 ( 731 )  Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

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

 ( 541 ) NEUTROGENA HYDRO BOOST

 ( 511 ) 3    Arcbőr kezelésére szolgáló termékek; arcbőr hidratáló krémek, arcbőr hidratáló zselék, arcbőr hidratáló

folyadékok, arcbőr tisztítók, arcbőr törlőkendők, arcbőrtisztító dörzsölő készítmények; arcbőrtisztító szalagok;

arcmaszk; arcbőr feszesítő; arckezelő krém; arckezelő zselé; arckezelő folyadék; arckezelő szérum;

szemránckrém; szemránczselé; szemráncfolyadék; öregedés gátló krém; öregedés gátló zselé; öregedés gátló

folyadék; testápoló termékek, testápoló folyadék; testápoló krém; testlemosó; kézkrém; kézápoló folyadék;

 lábápoló krém; lábápoló folyadék, napvédő termék; napbarnító.

 ( 210 ) M 13 03771

 ( 220 ) 2013.12.16.

 ( 731 )  Langham Hotels International Limited, Wanchai (HK)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzletvezetési és tanácsadási szolgáltatások; üzleti és szállodai adminisztráció; üzleti tájékoztatás és

felvilágosítás; üzleti asszisztensi szolgáltatások; üzletközpontokkal kapcsolatos szolgáltatások; marketingkutatás;

szállodák üzleti irányítása; reklámozási és kereskedelmi célú kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése;

marketing, reklámozási, hirdetési és promóciós szolgáltatások; hirdetési helyek bérlése; élelmiszerekkel,

italokkal, fürdő- és szépségápolási termékekkel, nyomtatott anyagokkal és írószerekkel, ruhákkal és ruha

kiegészítőkkel, filmekkel, textilárukkal, bőrárukkal és virágbolti termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; szupermarket- és áruházi kiskereskedelmi szolgáltatások; a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos

 tájékoztatási és tanácsadói szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 03780

 ( 220 ) 2013.12.16.

 ( 731 )  Magyar Diáksport Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rádics Balázs, Budapest

  

( 546 )

 ( 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 03799

 ( 220 ) 2013.12.18.

 ( 731 )  Szent Erzsébet Szociális Alapítvány, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  dr. Szarvas Júlia, Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Sportolási lehetőségek, rendezvények biztosítása, kulturális programok szervezése - szabadidős helyiségben

 - idősek számára.

 43    Nyugdíjasház, gondozási intézet, ápolási intézet működtetése időskorúak ellátása céljából; étkezési

 szolgáltatások nyújtása időseknek.

 44    Orvosi ellátás, reumatológiai, pszchiátriai-neurológiai, háziorvosi rendelés, fizikoterápiás kezelés

 időseknek; gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzése idősek számára.

 ( 210 ) M 13 03802

 ( 220 ) 2013.12.18.

 ( 731 )  Szent Erzsébet Szociális Alapítvány, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  dr. Szarvas Júlia, Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Idősgondozás Manhertz-elve

 ( 511 )  41    Sportolási lehetőségek, rendezvények biztosítása, kulturális programok szervezése - szabadidős helyiségben

 - idősek számára.

 43    Nyugdíjasház, gondozási intézet, ápolási intézet működtetése időskorúak ellátása céljából; étkezési

 szolgáltatások nyújtása időseknek.

 44    Orvosi ellátás, reumatológiai, pszchiátriai-neurológiai, háziorvosi rendelés, fizikoterápiás kezelés

 időseknek; gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzése idősek számára.

 ( 210 ) M 13 03826

 ( 220 ) 2013.12.19.

 ( 731 )  ZFW Hortiservice Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HORTISERVICE

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

 35    Kereskedelmi ügyletek; mezőgazdasági termékekre, mezőgazdasági vegyi anyagokra vonatkozó

kiskereskedelmi tevékenység; mezőgazdasági termékekre, mezőgazdasági vegyi anyagokra vonatkozó

 nagykereskedelmi tevékenység; marketing tevékenység.

 44    Mezőgazdasági; kertészeti és erdészeti szolgáltatások; mezőgazdasági vegyi termékek légi és felszíni

 szórása; növénygyógyászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 03827

 ( 220 ) 2013.12.19.

 ( 731 )  Szórád Gábor, Budapest (HU)

   

( 546 )

 ( 511 )  32    Szénsavas italok, szódavíz, energiaital, alkoholmentes italok, ásványvizek, alkoholmentes koktélok,

 izotóniás italok.
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 33    Alkoholos italok, borok, égetett szeszes italok, előkevert alkoholos italok, brandy, rizspálinka, rum, szeszes

 italok, vodka, whisky.

 ( 210 ) M 13 03833

 ( 220 ) 2013.12.20.

 ( 731 )  Science-Tech Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 berendezések (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 03852

 ( 220 ) 2013.12.20.

 ( 731 )  Expert Magyarország Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth B. Balázs, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, fényképészeti, mozgóképi,

mérő-, jelző-, berendezések, számítógépek, számítógép alkatrészek, háztartási gépek, világító-, fűtő-, hűtő-,

berendezések, kozmetikai cikkek, egészségügyi készítmények értékesítéséhez kapcsolódó kis- és

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 03853

 ( 220 ) 2013.12.20.

 ( 731 )  Expert Magyarország Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth B. Balázs, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására

szolgáló készülékek, fényképészeti, mozgóképi, mérő-, jelző-, berendezések, számítógépek, számítógép

alkatrészek, háztartási gépek, világító-, fűtő-, hűtő-, berendezések, kozmetikai cikkek, egészségügyi

 készítmények értékesítéséhez kapcsolódó kereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 03867

 ( 220 ) 2013.12.23.

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

 ( 740 )  dr. Ferencz Iván, Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest

 ( 541 ) Találd meg a helyet, amelyre minden időben számíthatsz! Az időjárás jelentés támogatója a

Fundamenta-Lakáskassza

 ( 511 )   35    Rádiós reklámozás; reklámozás; televíziós reklámozás.
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 ( 210 ) M 13 03896

 ( 220 ) 2013.12.31.

 ( 731 )  HELP-EXPRESS KFT., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 14 00019

 ( 220 ) 2014.01.06.

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

 ( 740 )  Balczó Szilvia, 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).

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

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

 ( 210 ) M 14 00025

 ( 220 ) 2014.01.06.

 ( 731 )  Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 sörök.

 ( 210 ) M 14 00026
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 ( 220 ) 2014.01.06.

 ( 731 )  Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Waldert

 ( 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)

 sörök.

 ( 210 ) M 14 00034

 ( 220 ) 2014.01.07.

 ( 731 )  Iván János, Debrecen (HU)

 Kalos Pál Tibor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Méz, mézkészítmények, mézessütemények, mézes desszertek, mézesítő készítmények.

 ( 210 ) M 14 00043

 ( 220 ) 2014.01.07.

 ( 731 )  GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zrt. 100%, Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr.Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 ) A Gallicoop a nyomonkövethető minőség!

 ( 511 )  5    Diétás termékek gyermekek és betegek részére.

 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; mindenfajta élelmiszer - ide értve a friss árut is - nagykereskedelme és

kiskereskedelme, élelmiszer termékek hirdetése, reklámozása, és a kereskedelmükhöz kapcsolódó szolgáltatások,

 beleértve a házhoz szállítást,online webáruházon keresztül történő értékesítést, fogyasztói tanácsadást.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 14 00048

 ( 220 ) 2014.01.08.

 ( 731 )  Barna Zoltán, Szeged (HU)

 ( 541 ) O'SLAY

 ( 511 )  9    Optikai eszközök, szemüvegek, szemüvegkeretek.

  44    Optikusi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 00057

 ( 220 ) 2014.01.08.

 ( 731 )  Huang Jianjun, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt, Budapest

 ( 541 ) D.D. STYLE
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 ( 511 )   18    Utazótáskák és bőröndök.

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

 ( 210 ) M 14 00068

 ( 220 ) 2014.01.10.

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

 ( 740 )  Balczó Szilvia, 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).

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

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

 ( 210 ) M 14 00078

 ( 220 ) 2014.01.10.

 ( 731 )  Digital Packaging and Promotion Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 nyomtatási, nyomdai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 00098

 ( 220 ) 2014.01.14.

 ( 731 )  Lindoweb, LDA, PORTO (PT)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 42    Hosting szolgáltatások web oldalakhoz; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára;

 információadás, tanácsadás és konzultáció.

 ( 210 ) M 14 00114

 ( 220 ) 2014.01.15.

 ( 731 )  Nanocolltech Kft., Szeged (HU)

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

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; bakteriológiai készítmények humán- és állatgyógyászati használatra;

biocidok; borogatások; bőrápoló gyógyszerkészítmények; égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények;

egészségügyi kendők; egészségügyi kötszerek; fertőtlenítő [csíraölő] szerek; fertőtlenítő készítmények;

fertőtlenítő vatta; fertőtlenítőszerek egészségügyi használatra; fertőzésgátló (antiszeptikus) szerek; géz

kötésekhez; gombaölő szerek, fungicidek; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények;

higiéniai tamponok; hüvelyöblítő készítmények; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati használatra; kendők

gyógyszeres lemosószerekkel átitatva; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; kontaktlencse-tisztító

készítmények; kötés, pólya kötözésre; kötszer, mullpólya, sebkötő géz; kötszerek (orvosi) seb kötözésre;

nedvszívó tampon; oldatok kontaktlencsékhez; ragtapasz orvosi célokra; sebészeti kötözőanyagok; sebészeti

szövetek; sebszivacsok (gyógyító-); szájápoló szerek gyógyászati használatra; sebtapaszok; tampon gyógyászati

használatra; tisztítószerek gyógyászati használatra; vegyi készítmények állatgyógyászati használatra; vegyi

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

 gyógyszerészeti használatra.

 ( 210 ) M 14 00121

 ( 220 ) 2014.01.15.

 ( 731 )  ASPF Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pálvölgyi Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenység.

 ( 210 ) M 14 00126

 ( 220 ) 2014.01.16.

 ( 731 )  Apáti Edit, Budapest (HU)

 ( 740 )  Apáti Barnabásné, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek; illatszerek; szappanok; hajmosó szerek; fogkrémek.

 25    Ruházati termékek, beleértve cipőket, táskákat, öveket, kalapokat, sálakat, kendőket, kesztyűket,

 fürdőruhákat, strandruhákat, harisnyákat is.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás; árubemutatás - áruminta terjesztés; kereskedelmi és

 reklámozási célú bemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 14 00135

 ( 220 ) 2014.01.17.

 ( 731 )  dr. Bokor Katalin, Budapest (HU)

 Tóth Olivér László, Budapest (HU)

 ( 541 ) SenseMe

 ( 511 ) 3    Szappanok; illóolajok, parfümök, illatszerek, fogkrémek, kozmetikai cikkek, olajok, virágvizek,

 olajkeverékek.
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 20    Vetiver gyökérből és levélből készült termékek, raffiából, szaruból, kagylóból, csontból, kókuszhéjból

 készült termékek.

  31    Pörkölt kakaóbab, kakaópor, friss gyümölcs, zöldség.

 ( 210 ) M 14 00147

 ( 220 ) 2014.01.20.

 ( 731 )  Vitálvár Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hajdu Tünde, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálék kiegészítők, funkcionális élelmiszerek, diétás élelmiszerek, gyógyitalok, gyógyhatású szeszes italok,

 gyógycukor.

 30    Instant kávé készítmények, kávé, kávé alapú italok, csokoládé, instant kakaó, tea, tea alapú italok, gyümölcs

 zselé, gyümölcs dzsem, lekvár, instant levespor, leves készítmény, instant italporok, rágógumi.

  32    Gyümölcs italok, gyümölcslevek.

  33    Alkoholos italok, borok.

 ( 210 ) M 14 00150

 ( 220 ) 2014.01.20.

 ( 731 )  TISZA VOLÁN SPORT CLUB, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsolt, Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) TISZA VOLÁN SPORT CLUB

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  44    Fizi(k)oterápia, masszázs, gyepgondozás.

 ( 210 ) M 14 00176

 ( 220 ) 2014.01.22.

 ( 731 )  Horváth János, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ducsay Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 ) Corvin Lux Aparthotel

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00177

 ( 220 ) 2014.01.22.

 ( 731 )  Sárdi Veronika, Szombathely (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   29    Sárvár térségéből számazó tökmagolajok.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 14 00248

 ( 220 ) 2014.01.29.

 ( 731 )  Dr Bata Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Bata Árpád, Ócsa

 ( 541 ) STABILFLOR

 ( 511 )   31    Takarmányadalék haszonállatok részére.

 ( 210 ) M 14 00261

 ( 220 ) 2014.01.29.

 ( 731 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, LÁRHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 ) NEOLUX BRILL

 ( 511 ) 1    Hígítók és oldószerek; ipari, tudományos, vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták és műanyagok; ipari

 rendeltetésű ragasztóanyagok.

2    Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok; nyers természetes

 gyanták; színezékek; porfestékek; pigmentek; alapozók; javító- és felújító anyagok.

 35    Festékipari és építőipari termékek kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi egységek üzemeltetése,

 valamint reklámozás és marketingtevékenység.

 ( 210 ) M 14 00262

 ( 220 ) 2014.01.29.

 ( 731 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, LÁRHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 ) CUPROLIN

 ( 511 ) 1    Hígítók és oldószerek; ipari, tudományos, vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták és műanyagok; ipari

 rendeltetésű ragasztóanyagok.

2    Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok; nyers természetes

 gyanták; színezékek; porfestékek; pigmentek; alapozók; felújító anyagok; valamint algagátló hajófestékek.

 35    Festékipari és építőipari termékek kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi egységek üzemeltetése,

 valamint reklámozás és marketingtevékenység.

 ( 210 ) M 14 00263

 ( 220 ) 2014.01.29.

 ( 731 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, LÁRHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
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 ( 541 ) RENOVA-DUNALAKK

 ( 511 ) 1    Hígítók és oldószerek; ipari, tudományos, vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták és műanyagok; ipari

 rendeltetésű ragasztóanyagok.

2    Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok; nyers természetes

 gyanták; színezékek; porfestékek; pigmentek; alapozók; felújító anyagok.

 35    Festékipari és építőipari termékek kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi egységek üzemeltetése,

 valamint reklámozás és marketingtevékenység.

 ( 210 ) M 14 00264

 ( 220 ) 2014.01.29.

 ( 731 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, LÁRHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 ) METALLUX

 ( 511 ) 1    Hígítók és oldószerek; ipari, tudományos, vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták és műanyagok; ipari

 rendeltetésű ragasztóanyagok.

2    Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok; nyers természetes

 gyanták; színezékek; porfestékek; pigmentek; alapozók.

 35    Festékipari és építőipari termékek kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi egységek üzemeltetése,

 valamint reklámozás és marketingtevékenység.

 ( 210 ) M 14 00265

 ( 220 ) 2014.01.29.

 ( 731 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, LÁRHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 ) AKROPLASZT

 ( 511 ) 2    Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok; nyers természetes

 gyanták; színezékek; porfestékek; pigmentek.

 17    Szigetelőfestékek; szigetelő lakkok; szigetelő lemezek; szigetelő szalagok; szigetelő tapaszok;

 tömítőanyagok.

  35    Reklámozás és marketing; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi egységek üzemeltetése.

 ( 210 ) M 14 00266

 ( 220 ) 2014.01.29.

 ( 731 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, LÁRHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 ) EPOKORR

 ( 511 ) 1    Hígítók és oldószerek; ipari, tudományos, vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták és műanyagok; ipari

 rendeltetésű ragasztóanyagok.

2    Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok; nyers természetes

 gyanták; színezékek; porfestékek; pigmentek; festékalapozók; felújító anyagok; korróziógátló készítmények.

 35    Festékipari és építőipari termékek kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi egységek üzemeltetése,

 valamint reklámozás és marketingtevékenység.

 ( 210 ) M 14 00356

 ( 220 ) 2014.02.05.

 ( 731 )  PERINT Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Horváth Alíz, Szombathely
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( 546 )

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

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

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

 áru).

 ( 210 ) M 14 00360

 ( 220 ) 2014.02.05.

 ( 731 )  Vorholt Viktor, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklám- és ajándéktárgyak, sportrelikviák, sportruházat forgalmazása.

  36    Karitatív tevékenység, jótékonysági célú gyűjtések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; sportedzőtábori szolgáltatások,

 sportversenyek rendezése, szabadidős szolgáltatások nyújtása, testnevelés, sportoktatás.

 ( 210 ) M 14 00367

 ( 220 ) 2014.02.06.

 ( 731 )  Märli Noémi 60%, Marcali (HU)

 Ruzsa Magdolna 40%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hazai Kinga ügyvéd, Dr. Kéri - Dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 00375

 ( 220 ) 2014.02.06.

 ( 731 )  Orbán Péter, Érd (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 ) OKOS ÉTLAP-FIGYELMES ÉTTEREM

 ( 511 )  41    Oktatás, szakmai képzés, tréningek szervezése, különösen fogyatékkal élő vagy speciális táplálkozási

 igényű személyekkel való bánásmódra vonatkozó elméleti és gyakorlati képzések.

  43    Vendéglátás, élelmezés, étkeztetés.

  44    Táplálkozási tanácsadás, különösen dietetikai tanácsadás.
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 ( 210 ) M 14 00395

 ( 220 ) 2014.02.07.

 ( 731 )  Fekete Noémi, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Coronita

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

 ( 210 ) M 14 00403

 ( 220 ) 2014.02.10.

 ( 731 )  Keserű Zsolt 33.4%, Ispánk (HU)

 Rezsek Attila 33.3%, Nagykanizsa (HU)

 Ónodi Tamás 33.3%, Baja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi

tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítménye; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi

 anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 14 00404

 ( 220 ) 2014.02.10.

 ( 731 )  Rezsek Attila, Nagykanizsa (HU)

 Ónodi Tamás, Baja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    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.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 14 00405

 ( 220 ) 2014.02.10.

 ( 731 )  FREELUSION Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bolevácz Éva, Bolevácz és Vörös 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
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adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00415

 ( 220 ) 2014.02.11.

 ( 731 )  CMD Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Liber Ádám, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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

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

 valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 00443

 ( 220 ) 2014.02.13.

 ( 731 )  CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 számára.

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00444

 ( 220 ) 2014.02.13.

 ( 731 )  CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 számára.

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

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

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00445

 ( 220 ) 2014.02.13.

 ( 731 )  CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00458

 ( 220 ) 2014.02.12.

 ( 731 )  Ammerland Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kozicz Árpád, Budapest

 ( 541 ) Ammerländer abban jó amiben kell

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00465

 ( 220 ) 2014.02.14.

 ( 731 )  Rózsahegyi László, Baar (CH)

 ( 740 )  dr. Fecskovics Erzsébet, Dr. Fecskovics Erzsébet Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Paleolit diétának megfelelő hús, hal, baromfi ételek, gyümölcsök, zöldségek, tojás-, tojáskészítmények;

ketogén diétának megfelelő hagyományos étrendi zsírok (vaj, sertészsír, kacsazsír, libazsír) és természetes olajok

 (napraforgó olaj, olívaolaj, tökmagolaj).

  30    Természetes édesítőszerek, mártások, fűszerek.

 43    Éttermekkel, és egyéb, ételárúsítással kapcsolatos létesítmények működtetése, ezekkel kapcsolatos

szolgáltatások, speciális paleolit és ketogén diétának megfelelő ételek közvetlen és közvetett értékesítése, saját

 üzemeltetésben és franchise rendszerben.

 ( 210 ) M 14 00475

 ( 220 ) 2014.02.17.

 ( 731 )  Paybybuxa Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Buxa

 ( 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).

 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 14 00477

 ( 220 ) 2014.02.18.

 ( 731 )  Traware Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bass László, Bass Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00480
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 ( 220 ) 2014.02.18.

 ( 731 )  BitPiac Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Barborják Zoltán, Kovács, Barborják és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 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 14 00483

 ( 220 ) 2014.02.18.

 ( 731 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gór Csaba, Francsics és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00490

 ( 220 ) 2014.02.18.

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

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

 ( 541 ) SAVO

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

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

készítmények dugulás elhárításához; készítmények mosogatás céljára; szappanok; kézmosószerek; tisztító és

 fényesítőszerekkel átitatott kendők.

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

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

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

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

 készítmények; rovarriasztók.

 ( 210 ) M 14 00492

 ( 220 ) 2014.02.18.

 ( 731 )  Ginto Trade Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 14 00499

 ( 220 ) 2014.02.19.

 ( 731 )  ROBERT BOSCH Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Aszmann Róbert, Fuglinszky, Szilágyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) kell1gép

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

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

keltetőgépek; árusító automaták; aggregátorok; áramfejlesztő generátorok; áramfejlesztők; anyagmozgató gépek

[berakodáshoz és kirakodáshoz]; aprítógépek, elektromos, háztartási használatra; befogókészülékek

szerszámgépekhez; betétek szűrőgépekhez; betonkeverő gépek; centrifugák [gépek]; centrifugák (háztartási -);

centrifugálszivattyúk; csövek porszívókhoz; elektromos hegesztőkészülékek; elektromotorok, villamos motorok,

nem földi járművek részére; emelőszerkezetek [gépek]; esztergák [szerszámgépek]; faipari gépek; festékszóró

pisztolyok; festékszóró pisztolyok [gépek], levegővel működtetett; festőgépek; fémmegmunkáló gépek;

forgattyúházak, karterek gépekhez és motorokhoz; forgattyúk [géprészek]; forgattyús tengelyek, főtengelyek;

forrasztókészülékek, elektromos; forrasztókészülékek, gázzal működő; forrasztólámpák; forrasztólámpák, gázzal

működő; forrasztópákák; forrasztópákák, gázzal működő; fúrófejek [géprészek]; fúrógépek; fúrógépek

(elektromos kézi-); fúrókoronák [géprészek]; fúrótokmányok [géprészek]; fúvógépek; fűnyíró gépek; fűrészek

[géprészek]; fűrészgépek; fűrészlapok [géprészek]; gereblyéző gépek; gépállványok; gépkalapácsok,

gőzkalapácsok; gyalugépek; gyomláló/saraboló gépek; hajlító gépek; hegesztőgépek, elektromos hegesztőlámpák,

gázzal működő; horonymaró gépek; horonyvágó gyaluk [szerszámgépek]; húsdarálók [gépek]; ívhegesztő

készülékek; ívvágó készülékek; járműemelők; kalapácsok (elektromos -); kalapácsok [géprészek]; kaszálógépek;

keverőgépek; keverőgépek háztartási használatra (elektromos); konyhai gépek *, elektromos; köszörűgépek;

köszörűkövek [géprészek]; láncfűrészek; lángfúrók [gépek]; lángvágók, gázzal működő levegőelszívó gépek;

légkalapácsok; magasnyomású tisztítóberendezések; menetvágó gépek; mezőgazdasági gépek;

mosóberendezések; mosó berendezések járművekhez; mosogatógépek; mosógépek; munkaasztalok, gépasztalok;

mosógép; nyírógépek; öblítő gépek; parketta fényesítő gépek, elektromos pneumatikus szállítóberendezések;

porelszívó készülékek tisztítási célra; porszívóhoz csatlakoztatható illatszer- és fertőtlenítőszer szóró

berendezések; porszívók; szegélyező gépek; szerszámgépek; szerszámok [géprészek]; szivattyúk; tisztítógépek és

berendezések, elektromos; tisztítókészülékek, gőzzel működő varrógépek; vasalógépek; viaszpolírozó gépek és

eszközök, elektromos; vágógépek; zsákok porszívókhoz; véső- és bontókalapácsok; gyémántfúró rendszerek;

 csiszoló- és gyalugépek; vezetősín rendszerek.

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

csavarhúzók; csavarkulcsok, villáskulcsok [kéziszerszámok]; csiszolókorongok; csiszolókorongok

[kéziszerszámok]; csiszolóreszelők; fémfúrók [kéziszerszámok]; fogók; fúrófejek [kéziszerszámok]; fúrók, kézi

fúrók; fűnyíró gépek [kéziszerszámok]; fűrészek [kéziszerszámok]; fűrészkeretek; fűrészlapok [kéziszerszámok

részei]; homorú vésők; hornyoló kalapácsok [kéziszerszámok]; kalapácsok [kéziszerszámok]; kerti ollók; kerti

szerszámok, kézzel működtetett; kézi ásók [kertészethez]; kézi fúrók; kéziszerszámok köszörüléshez; kézzel

működtetett kéziszerszámok; lombfűrészek; lyukasztóeszközök; lyukasztók [kéziszerszámok]; marógépek

[kéziszerszámok]; metszőollók, kerti ollók; mezőgazdasági eszközök, kézzel működtetett; mérőszalagok

[kéziszerszámok]; menetfúrók; nyeles vésők; pengék [kéziszerszámok]; reszelők; reszelők [kéziszerszámok];
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satuk; szegecselő gépek [kéziszerszámok]; szegecselők [kéziszerszámok]; szegecselő kalapácsok; szegecselő

kalapácsok [kéziszerszámok]; szöghúzók [kéziszerszámok]; szögkiemelők; tágító eszközök [kéziszerszámok];

tömörítő/zömítő eszközök; üreges fúrók [kéziszerszámok]; vasalók; vasalók [nem elektromos kéziszerszámok];

vágószerszámok; vágószerszámok, forgácsolószerszámok [kéziszerszámok]; vésők [nyesőollók]; vésőszerszámok

 [kéziszerszámok].

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések 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; lézerek, nem gyógyászati használatra; mércék,

mértékek, mérőműszerek; mérőberendezések, mérőműszerek; mérőeszközök, mértékek; mérőkészülékek,

elektromos; mérőműszerek; precíziós mérőműszerek; szferométerek [felületgörbület-mérők]; szintező műszerek;

szögmérők [mérőműszerek]; távmérő műszerek, távolságmérők; távmérő műszerek, teleméterek;

visszaverődés-mérők, reflektométerek; vízszintező, horizont-meghatározó műszerek; vízszintezők,

szintezőműszerek [geodézia]; keresőműszerek; szkennelőműszerek; vizsgáló kamerák; állványok [mérőműszerek,

szintező műszerek, távmérő műszerek, távolságmérők, keresőműszerek, szkennelőműszerek, vizsgáló kamerák];

tartozékok, kiegészítők [mérőműszerek, szintező műszerek, távmérő műszerek, távolságmérők, keresőműszerek,

 szkennelőműszerek, vizsgáló kamerák].

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

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; fénymásoló gépek

 kölcsönzése; irodagépek és készülékek kölcsönzése; reklámozás.

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építőipari gépek kölcsönzése; fényesítés dörzspapírral;

fényesítés horzsakővel; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; raktárak építése és javítása;

rozsdamentesítés; mérőműszerek kölcsönzése; gépállványok kölcsönzése; szintező műszerek, távmérő műszerek,

távolságmérők, keresőműszerek, szkennelőműszerek, vizsgáló kamerák kölcsönzése; építőipari gépek,

mérőműszerek, szintező műszerek, távmérő műszerek,távolságmérők, keresőműszerek, szkennelőműszerek,

vizsgáló kamerák; tartozékainak, kiegészítőinek kölcsönzése; építőipari gépek, mérőműszerek, szintező

műszerek, távmérő műszerek, távolságmérők, keresőműszerek, szkennelőműszerek, vizsgáló kamerák,

gépállványok kölcsönzése elektronikus média útján (online, honlapon keresztül); építőipari gépek,

mérőműszerek, szintező műszerek, távmérő műszerek, távolságmérők, keresőműszerek, szkennelőműszerek,

vizsgáló kamerák, gépállványok kölcsönzése elektronikus média útján (online, honlapon keresztül) online

foglalási rendszerben; építőipari gépek, mérőműszerek, szintező műszerek, távmérő műszerek,távolságmérők,

keresőműszerek, szkennelőműszerek, vizsgáló kamerák tartozékainak, kiegészítőinek kölcsönzése elektronikus

média útján (online, honlapon keresztül); építőipari gépek, mérőműszerek, szintező műszerek, távmérő műszerek,

távolságmérők, keresőműszerek, szkennelőműszerek, vizsgáló kamerák tartozékainak, kiegészítőinek kölcsönzése

 elektronikus média útján (online, honlapon keresztül) online foglalási rendszerben.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; áruszállítás; fuvarozás; gépkocsival történő

szállítás; információ szállítással kapcsolatban; információnyújtás tárolással kapcsolatban; kamionos szállítás;

levélben megrendelt áruk szállítása; raktározás, tárolás; szállítási ügynökség; szállítmányozás; termékek

 csomagolása; ügynökség szállítmányozással kapcsolatban; online megrendelt, kölcsönzött áruk szállítása.

 ( 210 ) M 14 00522

 ( 220 ) 2014.02.20.

 ( 731 )  EGLO LUX Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EGLO LED a jövő generációja!
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 ( 511 ) 9    Fényemittáló diódák [LED-ek]; fényerő-szabályozók, elektromos; fényvezérlő és szabályozó készülékek,

 világító táblák.

 11    LED-diódás világító berendezések; világító berendezések, eszközök, szerkezetek, lámpák és készülékek;

világító készülékek és azok alkatrészei;lámpák világító diódákkal, mint fényforrásokkal; beépített lámpák, talajba

beépíthető lámpák, falba beépíthető lámpák; álló-, fali, mennyezeti és asztali lámpák; biztonsági, útmutató és

vészvillogó lámpák; fényszórók, irányított sugárzók; burkolatok, rácsok és tükrök fény irányításához; reflektorok

 és lámpaburkolatok.

 42    Fénytechnikai berendezések tervezése, különösen projektre és tárgyra vonatkozó fénytervezés;

fényszámítások és mérések végzése, világítási helyzetek szimulációja, világítástechnikai berendezések

 tervtanulmányának elkészítése.

 ( 210 ) M 14 00524

 ( 220 ) 2014.02.20.

 ( 731 )  Mitók András, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Debreczi Géza, Debreczi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00530

 ( 220 ) 2014.02.21.

 ( 731 )  Chen Yuqiang, Budapest (HU)

 ( 541 ) LET GET

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

 ( 210 ) M 14 00531

 ( 220 ) 2014.02.21.

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

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

  

( 554 )

 ( 511 )   29    Étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 14 00580

 ( 220 ) 2014.02.25.

 ( 731 )  Artist Design Studio Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerpel Dávid, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 ) 9    Elektronikus hirdetőtáblák; fényemittáló diódák [LED-ek]; fénycsövek reklám célokra; fényt kibocsátó

elektronikus mutatóeszközök; GPS készülékek; hangfelvevő készülékek; hangfelvételhordozók; hangszórók,

hangosbemondók; jelzőberendezések, világító vagy mechanikus; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz;

letölthető képfájlok; letölthető zenei fájlok; megfigyelő műszerek; monitorok [számítógéphardver]; monitorok

[számítógépprogramok]; mozifilmek, exponált; műholdas navigációs készülékek; navigációs berendezések

járművekbe [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök; optikai adathordozók; optikai üvegszálak [fényvezető

szálak]; processzorok [központi adatfeldolgozó egységek]; rádiótelefon készülékek; scannerek, optikai

letapogatók [informatika]; sebességmutatók; sétálómagnók; tv-súgógépek; vetítőgépek; vetítővásznak;

vetítővásznak [fényképészet]; vevőkészülékek (audio-, video-); videokamerák; videoképernyők; videomagnók,

 képmagnók; világító jelek.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; kábeltelevíziós műsorszórás közlések üvegszálas hálózatok

útján; számítógép terminálok közötti összeköttetések; távközlési berendezések kölcsönzése; távkonferencia

 szolgáltatások; telefonösszeköttetések; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.

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

dokumentumok -digitalizálása [szkennelés]; építészet; grafikusművészi tervezési szolgáltatások; hálózati

kiszolgálók [web szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; ipari formatervezés; műszaki

szakértői tevékenység; műszaki kutatás; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítás; számítógép

programok installációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépek

kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása

 mások számára.

 ( 210 ) M 14 00592

 ( 220 ) 2014.02.26.

 ( 731 )  MÁTRA-BACCHUS Szőlőbirtok és Pincészet Kft., Gyöngyösoroszi (HU)

 ( 740 )  dr. Berzétei Ákos, Gyöngyös

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 14 00593

 ( 220 ) 2014.02.26.

 ( 731 )  MÁTRA-BACCHUS Szőlőbirtok és Pincészet Kft., Gyöngyösoroszi (HU)

 ( 740 )  dr. Berzétei Ákos, Gyöngyös

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 14 00596

 ( 220 ) 2014.02.26.

 ( 731 )  Expert-Medical Kft., Zsámbék (HU)

 ( 541 ) HUMAPOL

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

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

 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).

 ( 210 ) M 14 00597

 ( 220 ) 2014.02.26.

 ( 731 )  Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi, Yunnan (CN)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  34    Elektromos cigaretták, mint a hagyományos cigaretták alternatívái; elektromos cigaretták; üresen árult

utántöltő patronok elektromos cigarettához; bagó; porított dohány, nevezetesen snüssz; tubák; dohánypótló

 anyagokat tartalmazó cigaretták nem gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 14 00598

 ( 220 ) 2014.02.26.

 ( 731 )  Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi, Yunnan (CN)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Elektromos cigaretták, mint a hagyományos cigaretták alternatívái; elektromos cigaretták; üresen árult

utántöltő patronok elektromos cigarettához; bagó; porított dohány, nevezetesen snüssz; tubák; dohánypótló

 anyagokat tartalmazó cigaretták nem gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 14 00599

 ( 220 ) 2014.02.26.

 ( 731 )  Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi, Yunnan (CN)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Elektromos cigaretták, mint a hagyományos cigaretták alternatívái; elektromos cigaretták; üresen árult

utántöltő patronok elektromos cigarettához; bagó; porított dohány, nevezetesen snüssz; tubák; dohánypótló

 anyagokat tartalmazó cigaretták nem gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 14 00600

 ( 220 ) 2014.02.26.

 ( 731 )  Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi, Yunnan (CN)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  34    Elektromos cigaretták, mint a hagyományos cigaretták alternatívái; elektromos cigaretták; üresen árult

utántöltő patronok elektromos cigarettához; bagó; porított dohány, nevezetesen snüssz; tubák; dohánypótló

 anyagokat tartalmazó cigaretták nem gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 14 00601

 ( 220 ) 2014.02.26.

 ( 731 )  Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi, Yunnan (CN)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Elektromos cigaretták, mint a hagyományos cigaretták alternatívái; elektromos cigaretták; üresen árult

utántöltő patronok elektromos cigarettához; bagó; porított dohány, nevezetesen snüssz; tubák; dohánypótló

 anyagokat tartalmazó cigaretták nem gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 14 00612

 ( 220 ) 2014.02.27.

 ( 731 )  Ormándi Gábor, Budapest (HU)

 Juhász Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsigmond, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Lekvárok (dzsemek).

  33    Alkoholtartalmú italok.

 ( 210 ) M 14 00613

 ( 220 ) 2014.02.27.

 ( 731 )  MÁRTA Database Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) BOBITAL

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

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők

 emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 14 00614

 ( 220 ) 2014.02.27.

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

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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 00619

 ( 220 ) 2014.02.26.

 ( 731 )  Gigamatrac Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) A matracóriás

 ( 511 )  35    Reklámozás; marketing; kereskedelmi ügyletek; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

 kiskereskedelmi célokból; matrac, ágybetét, ágykeret, ágyrács, boxspring ágyak kereskedelme, reklámozása.

 ( 210 ) M 14 00621

 ( 220 ) 2014.02.28.

 ( 731 )  Adorjányi Máriusz, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Faszén grillezéshez; barbecue, grillező brikettek; tüzelőanyag barbecue-hoz, kerti grillekhez; barbecue, kerti

grill begyújtására szolgáló tüzelőanyag; faforgácsból készült tüzelőanyag grillsütéshez [barbecue-hoz]; faforgács

(füstöléshez, barbecue-hoz); tűzifa (füstöléshez, barbecue-hoz); természetes alapú (faanyagot tartalmazó)

 grillbegyújtó.

 11    Főző berendezések; grillezők, grillsütők; grilltálcák, grill tepsik; faszenes grillek; grillkészülékek,

barbecue-k [sütéshez]; grillel felszerelt tűzhelyek; hibachik [faszénnel működő japán grillezők]; grillek, rostélyok

[sütőeszközök]; rostok [sütőkészülékek], grillsütők; rácsok, rostélyok, grillek [sütőkészülékek]; grilleszközök,

 barbecue-k; barbecue [grill] begyújtó kémény.

 30    Fűszerkeverék; fűszerek; marinádak [fűszeres pácok]; mustár; paprika, őrölt [ételízesítő]; paradicsomszósz;

ételízesítő [fűszer]; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; ketchup [szósz]; konyhasó; ecet; fűszerek,

ízesítők; fűszeres mártások; grillezett húshoz [barbecue] való szószok; salátaöntetek; húslé, mártás, szaft;

 ízesítőszerek.
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 41    Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;

sütéssel-főzéssel kapcsolatos információs szolgáltatások; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;

On-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; On-line, nem letölthető videók biztosítása;

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés] szövegek kiadása, (nem

 reklámcélú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 14 00630

 ( 220 ) 2014.03.03.

 ( 731 )  BERKEMANN Hungary Betéti Társaság, Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Bozóki Bence, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Kötések és kötszerek gyógyászati célokra, rugalmas kötések; lábvédő termékek a terhelés okozta fájdalom

ellen, tyúkszemgyűrűk lábra, tapaszok és gyűrűk a bőrkeményedés ellen, bütyökgyűrűk, bütyökpárnák,

 lábujjelválasztók; lábujjtámasztók, lábujj-kiegyenesítők, lábujjpárnák, lábfejpárnák, lábujjfésűk és lábujjsapkák.

 10    Ortopéd cipők, papucsok, csizmák és szandálok; kész talpak cipőkhöz, kötésekhez és ortézisekhez, nyers

 talpak és beépített cipőrészek ortopéd lábbelikhez.

 25    Csizmák, cipők, papucsok és szandálok, valamint ezek részei, beépített cipőrészek; fából készült papucsok

 és szandálok.

 ( 210 ) M 14 00643

 ( 220 ) 2014.03.04.

 ( 731 )  ATC Aircom Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  ( 591 )

 ( 511 ) 9    Pénztárgépek, elektronikus pénztárgépek, automatikus pénztárgépek, online pénztárgépek, számítógép alapú

pénztárgépek, elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek, nyomtatók, adómemóriás nyomtatók, POS (eladási

tranzakciós pont) nyomtatók, mobil értékesítés során használt nyomtatók, nyomtatók számla, nyugta és átvételi

 elismervény nyomtatásához, vonalkódnyomtatók.

 ( 210 ) M 14 00654

 ( 220 ) 2014.03.05.

 ( 731 )  XIA JINCUI, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Magasházy Katalin, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 14 00722

 ( 220 ) 2014.03.10.
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 ( 731 )  Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 ) DORINETTE

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 00723

 ( 220 ) 2014.03.10.

 ( 731 )  Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 ) MYRZI

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 00724

 ( 220 ) 2014.03.10.

 ( 731 )  Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 ) GESTILLA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 00726

 ( 220 ) 2014.03.10.

 ( 731 )  Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 ) LETICIA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 00737

 ( 220 ) 2014.03.11.

 ( 731 )  VARGA-FLEXO KFT, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kuchár Zoltán, 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).

 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00765

 ( 220 ) 2014.03.13.

 ( 731 )  Műszer Automatika Kft., Budaörs (HU)

 ( 541 ) MANTI

 ( 511 ) 2    Bevonó anyagok, fémvédő szerek, korrózió gátló készítmények, falfestékek, fabevonók, nanotechnológiai

szigetelő, hő védő bevonatok, nanotechnológiai titán-dioxid, nanotechnológiai ezüst, nanotechnológiai vákuum

 kerámiagolyók, vízszigetelő, rozsda gátló anyagok.

 37    Építéssel kapcsolatos tevékenységek, épületek karbantartása, javítása, tisztítása, nanotechnológiai szigetelő,
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hő védő bevonattal való ellátása, kőművesmunkák, vakolás, külső, belső festés, fertőtlenítés, szigetelési

szolgáltatások; fűtő-hűtő berendezések, cső(táv)vezetékek és azok tartozékainak karbantartása, javítása,

szigetelése, nanotechnológiai hővédő bevonattal való ellátása, korrózió gátlása; ipari termékek, különösen

 járművek, létesítmények karbantartása, javítása, szigetelése, hő védő bevonattal való ellátása, korrózió gátlása.

 40    Különböző anyagok tisztítása, nanotechnológiai szigetelő, hő védő bevonattal való ellátása, festése;

 textilanyagok kezelése, kikészítése, nanotechnológiai szigetelő, hő védő bevonattal való ellátása, festése.

 ( 210 ) M 14 00795

 ( 220 ) 2014.03.17.

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

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

 ( 541 ) WOD CRUSHER

 ( 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);

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

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

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi áru); valamint tej és tejtermékek; tejsavó és egyéb tejtermékek; szójalecitin;

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

 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);

 valamint fehérje- és/vagy karnitintartalmú italok.

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); valamint emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők,

táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok, vitaminkészítmények, fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav

tartalmú termékek, tej és tejtermékek, tejsavó és egyéb tejtermékek, szójalecitin, lenmagolaj, valamint ruházati

 cikkek kiskereskedelme és nagykereskedelme, valamint reklámozása.

 ( 210 ) M 14 00822

 ( 220 ) 2014.03.19.

 ( 731 )  ÉDEN FOOD Kft., Őrtilos (HU)

 ( 740 )  dr. Sipos András ügyvéd, Siófok

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Olaszországból származó fagylaltok.

 ( 210 ) M 14 00960

 ( 220 ) 2014.03.28.

 ( 731 )  Li Qiang, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss Meggyesi Zita, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházat, lábbeli, kalapáruk.

 ( 210 ) M 14 01024

 ( 220 ) 2014.04.03.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) FEMIFUNGIS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01025

 ( 220 ) 2014.04.03.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) ROMUS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01026

 ( 220 ) 2014.04.03.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) GYNOFUNG

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01027

 ( 220 ) 2014.04.03.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) BELLEVER

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01073

 ( 220 ) 2014.04.07.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) PERBIPOL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 117 darab közlést tartalmaz.
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