
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 13 00279

 ( 220 ) 2013.02.04.

 ( 731 )  Danubius Robin, Budapest (HU)

 Kiss Gabriella, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  42    Zöldenergiás épület felújítási energiatakarékossági tanácsadás; zöldenergiás épület és lakóhajó számítógépes

 rendszerelemzés; zöldenergiás épület és lakóhajó minőségellenőrzés.

 ( 210 ) M 13 01428

 ( 220 ) 2013.05.21.

 ( 731 )  T-Systems Magyarország Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest

 ( 541 ) JövőKép

 ( 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 02301

 ( 220 ) 2013.08.13.

 ( 731 )  Kiskassai Import/Export Kft., Kiskassa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőrpórázok, bőrszíjak, kutyakiképzéshez használt ostorok és eszközök, nyakörvek állatok számára, hámok

 állatok részére (kutyahámok).

 21    Állati hajlékok, ketrecek, kutya és macsak szállítására szolgáló boxok, terráriumok, ólak és alomládák

háziállatok részére; ketrecek kedvtelésből tartott állatoknak; etetőedények háziállatok részére; etetők, etető

berendezések, ivóedények, madárfürdők, kézi működtetésű tisztítókészülékek kisállatok tisztítására, fésűket,

szivacsokat, keféket és tisztító ecseteket is beleértve, kiegészítők állatketrecekhez, azaz ülőrudak, létrák, hinták,

fürdők, fürdőkádak, tükrök, itatók, tálak, adagoló gyűrű, etetők állatok számára; fésűk és kefék háztartási

 háziállatoknak, macskaalom tálca.

 31    Mezőgazdasági termékek, mégpedig gabona, széna, szalma, burgonya, répa, élő állatok, aprómagok,

tápanyagok állatok számára, hal, madár, hízlaló, zöld- és kisállat takarmányokat is beleértve, takarmánymész,

takarmányliszt, ehető rágcsálnivalók, friss gyümölcs és zöldség; hordágy állatokra; háziállatok nem gyógyászati

takarmány-kiegészítő és erősítőszerei; házi alom, madárhomok, tintahal héjak, kölesrudak és rágórudak madarak

és rágcsálók részére; rágcsálnivalók háziállatok részére, háziállati táplálék, konzervált kutyaeledel és
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macskaeledel; száraz kutyaeledel és macskaeledel; kis etetők állatok számára; magvak madaraknak; haleledel;

 csemegék és sütemények háziállatoknak; kis fekhelyek állatoknak.

 ( 210 ) M 13 02554

 ( 220 ) 2013.09.06.

 ( 731 )  Lantai Tamás, Pécs (HU)

 ( 541 ) ÉLETMENTŐ KÁRTYA

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

 oktatási anyagok (készülékek kivételével).

 ( 210 ) M 13 02624

 ( 220 ) 2013.09.12.

 ( 731 )  Xiang Zhong, Budapest (HU)

 ( 541 ) VESTITO

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

  25    Olaszországból származó ruházati cikkek.

 ( 210 ) M 13 02669

 ( 220 ) 2013.09.18.

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

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

 ( 541 ) HÚSHÁZ HUNGARY

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek hússal, hal-, baromfi- és vadhússal, húskivonatokkal kapcsolatban.

  40    Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok tartósítása, fagyasztása, fagyasztásos tartósítási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 02686

 ( 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,

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.
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 35    Gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton, pay per click (PPC) hirdetés, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése,

reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri hirdetés, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás,

 újságelőfizetések intézése mások számára.

 36    Bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások, gondoskodási alap szolgáltatások, jótékonysági célú gyűjtések,

on-line banki szolgáltatások, nyugdíjfolyósítási szolgáltatások, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi

elemzések, pénzügyi értékbecslés, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi információk nyújtása weboldalon

keresztül, pénzügyi menedzsment, pénzügyi szponzorálás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, tőkekihelyezés,

tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdei brókerszolgáltatások, tőzsdeügynöki tevékenység,

 vagyonkezelés.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, bálok szervezése, elektronikus desktop kiadói tevékenység,

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása, fogadások tervezése (szórakoztatás), gyakorlati képzés (szemléltetés), iskolai

szolgáltatások (képzés), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,

könyvkiadás, levelező tanfolyamok, mentorálás, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás,

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

show-műsorok, show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai), szakmai újraképzés, szemináriumok

rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek kiadása (nem reklámcélú-), szövegek

 leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

 ( 210 ) M 13 02893

 ( 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; 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.

 ( 210 ) M 13 02895

 ( 220 ) 2013.10.04.

 ( 731 )  Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft., Pilisvörösvár (HU)

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

 ( 541 ) Hungarogipsz

 ( 511 )   19    Gipszkartonok.

 ( 210 ) M 13 03036

 ( 220 ) 2013.10.18.

 ( 731 )  dr. Vajda Zoltán, Budapest (HU)

  

( 591 )

 ( 511 )   45    Társkereső szolgáltatások; társkeresés, társkereső klubok.

 ( 210 ) M 13 03108

 ( 220 ) 2013.10.25.

 ( 731 )  Prospero Food Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Biczi Tamás, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) olivaj

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 13 03113

 ( 220 ) 2013.10.28.

 ( 731 )  Balogh Renáta Éva, Mátészalka (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Edina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; információ és tanácsadás fogyasztóknak

(fogyasztói tanácsadás); közvéleménykutatás; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célokból;

marketing; piackutatás; rádiós-reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok (röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; szponzorok

 felkutatása; televíziós reklámozás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; vásárlási megrendelések ügyintézése.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 13 03123

 ( 220 ) 2013.10.28.

 ( 731 )  dr. Tapolczai Nóra 16%, Budapest (HU)

 dr. Drabos Erik 14%, Budapest (HU)

 dr. Filó Mihály 14%, Budapest (HU)

 dr. Kató Zoltán 14%, Budapest (HU)

 dr. Kőrösy Gyula 14%, Budapest (HU)

 dr. Szabó Gergely 14%, Érd (HU)

 dr. Alexi Judit 14%, Budaörs (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 03176

 ( 220 ) 2013.10.31.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölesönzése; információ és

tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információs ügynökségek;

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik

fél számára; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése; marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; pay Per Click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; reklámanyag

naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,
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nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete

távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;

reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés;

számítógépes nyilvántartások kezelése; szövegfeldolgozás; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás;

tördelési szolgáltatások hirdetéssi célokból; újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti információk

nyújtása weboldalon keresztül; üzleti menedzselés előadóművészek részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 39    Áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás; csomagküldemények elosztása; elektronikus úton rögzített

adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása; gépkocsival történő szállítás; levélben megrendelt áruk szállítása;

 raktározás, tárolás; szállítás logisztikai szolgáltatások; szállítási szolgáltatások; termékek csomagolása.

 41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); on-line elérhető elektronikus publikáció, nem

letölthetők; on-line játékok szolgáltása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió-

és televízió programok készítése; sorsjátékok lebonyolítása; szórakoztatás; szórakoz(ta)ási tárgyú információk;

 szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 13 03189

 ( 220 ) 2013.11.04.

 ( 731 )  Brandcontrol Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03229

 ( 220 ) 2013.11.06.

 ( 731 )  Dr. Szentkirályi Béla, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) NEMÖREGSZEM

 ( 511 )  16    Papír, karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek

 kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 13 03259

 ( 220 ) 2013.11.08.

 ( 731 )  BIP Coco Cosmetics Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Viktor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Szájbalzsam.

 5    Gyógyhatású kozmetikai készítmény.
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 ( 210 ) M 13 03260

 ( 220 ) 2013.11.08.

 ( 731 )  BIP Coco Cosmetics Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Viktor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Dezodor.

 5    Gyógyhatású kozmetikai készítmény.

 ( 210 ) M 13 03288

 ( 220 ) 2013.11.11.

 ( 731 )  Chello Central Europe Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Potecz Judit, Chello Central Europe Zrt., Budapest

 ( 541 ) Brutális biológia

 ( 511 )   16    Papír, karton; nyomdaipari termékek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 13 03289

 ( 220 ) 2013.11.11.

 ( 731 )  Chello Central Europe Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Potecz Judit, Chello Central Europe Zrt., Budapest

 ( 541 ) Brutális kémia

 ( 511 )   16    Papír, karton; nyomdaipari termékek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 13 03290

 ( 220 ) 2013.11.11.

 ( 731 )  Chello Central Europe Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Potecz Judit, Chello Central Europe Zrt., Budapest

 ( 541 ) Brutális történelem

 ( 511 )   16    Papír, karton; nyomdaipari termékek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 13 03291

 ( 220 ) 2013.11.11.

 ( 731 )  Chello Central Europe Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Potecz Judit, Chello Central Europe Zrt., Budapest
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 ( 541 ) Brutális fizika

 ( 511 )   16    Papír, karton; nyomdaipari termékek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 13 03366

 ( 220 ) 2013.11.19.

 ( 731 )  Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Kincskeresés során megtalált amulettek (ékszerek), apró díszítőtárgyak, bizsuk (ékszerek), dísztűk, érmék,

 időmérő eszközök, órák, jelvények nemesfémből, melyek a geocachinghez kapcsolódnak.

 16    Geocachinghez kapcsolódó nyomdai termékek (térkép), geocachinghez kapcsolódó tanítás és oktatási

 anyagok (készülékek kivételével).

 21    Geocachinghez kapcsolódó serlegek, hőszigetelt tartályok, üvegek (tárolóedények), kincskeresés során

 megtalált zománcozott üvegek.

  25    Természetjárás, kincskeresés során használt ruházati cikkek, melyekbe bele lehet tenni a gps-t, iránytűt.

  35    Geocachinghez kapcsolódó hirdetési tevékenység.

 41    Természetjárás, azzal kapcsolatos szórakoztatás, geocachinghez kapcsolódó versenyek szervezése és

 oktatása, sport és kulturális tevékenység.

 ( 210 ) M 13 03531

 ( 220 ) 2013.11.27.

 ( 731 )  Rókás Bence, Üröm (HU)

 ( 541 ) B10 aqua

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

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 13 03532

 ( 220 ) 2013.11.27.

 ( 731 )  Rókás Bence, Üröm (HU)

  

( 546 )

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

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 13 03604

 ( 220 ) 2013.11.28.

 ( 731 )  Gábossy Ádám 50%, Solymár (HU)

 Gábossy Áron 50%, Solymár (HU)
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 ( 740 )  dr. Kutasi Balázs,Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) L-Louis

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03616

 ( 220 ) 2013.12.02.

 ( 731 )  Tóth Gergely, Somogysárd (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Rádiós reklámozás (online); hirdetési hely kölcsönzése, online hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; reklámidő bérlete távközlési médiumban (rádióban); áruk bemutatása kommunikációs médiában

 (rádióban), reklámügynökségek, hirdetői ügynökségek.

 38    Rádióadás; rádióadás (műsorszórás); online rádióadás; tudakozók, információs szolgáltatások (rádió útján);

rádióprogramok készítése; zeneszórás; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; internetes

 fórumok biztosítása; internetes beszélgetőszobák biztosítása; üzenetek küldése; hírügynökségek.

 ( 210 ) M 13 03637

 ( 220 ) 2013.12.03.

 ( 731 )  Jurasits Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jurasits Zsolt, Budapest

 ( 541 ) Szentgyörgyi por

 ( 511 )   29    Gyümölcs csipsz; magvak, elkészítve; snack ételek; szárított zöldségek; zöldségek, tartósított.

 30    Aromás készítmények élelmezéshez; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; chips(gabonakészítmény);

 glutén (sikér) étkezési használatra; gríz, kuszkusz, búzadara.

  31    Búzacsíra állati fogyasztásra; darakeverék haszonállatok hízlalására; erősítő takarmány állatoknak.

 ( 210 ) M 13 03643

 ( 220 ) 2013.12.02.

 ( 731 )  ÉLPAK Élelmiszeripari és Palackozástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyöngyös (HU)

 ( 541 ) HUNYADI MÁTYÁS

 ( 511 )  5    Gyógyvíz.

 ( 210 ) M 13 03671

 ( 220 ) 2013.12.05.

 ( 731 )  Róth Ferencné, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Beviz Ákos, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   41    Egészségvédő klubok; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatás, vizsgáztatás.

 44    Egészségügyi tanácsadás; egészségügyi szolgáltatások; manikűrszolgáltatások; szépségszalonok; terápiás

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 03743

 ( 220 ) 2013.12.12.

 ( 731 )  Ranyák György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Orrtisztítással kapcsolatos gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegővel működő gyógyászati

készülékek; pumpák gyógyászati használatra; orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék eltávolító

 eszközök.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 13 03744

 ( 220 ) 2013.12.12.

 ( 731 )  Ranyák György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Orrtisztítással kapcsolatos gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegővel működő gyógyászati

készülékek; pumpák gyógyászati használatra; orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék eltávolító

 eszközök.

 ( 210 ) M 13 03758

 ( 220 ) 2013.12.13.

 ( 731 )  KG Invest 2008 Kft., Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; megújuló energetikai

 területtel kapcsolatos reklámozás.
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 37    Fűtőberendezések felszerelése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; megújuló

 energetikai területtel kapcsolatos építkezés/épületgépészeti kialakítás.

  42    Energiatakarékossági tanácsadás; környezetvédelmi kutatás.

 ( 210 ) M 13 03798

 ( 220 ) 2013.12.18.

 ( 731 )  Volánbusz Közlekedési zártkörűen működő Rt., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03800

 ( 220 ) 2013.12.18.

 ( 731 )  Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari zártkörűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs, Budapest

  
( 591 )

 ( 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).

  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 03811

 ( 220 ) 2013.12.18.

 ( 731 )  Biocean Science & Nutrition Inc., Montreal, Quebec (CA)

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

 ( 541 ) BIOCEAN

 ( 511 ) 3    Tengervíz alapú készítmények bőrápoláshoz és orrhigiéniához spray kiszerelésben; fogkrémek;

kozmetikumok; szépségápolási termékek és higiénés termékek személyes használatra, azaz szappanok szilárd és

folyékony kiszerelésben; szépségtejek és maszkok, testápoló krémek, bőrápoló folyadékok és krémek; samponok,

 kondicionáló és revitalizáló készítmények hajra.

5    Élelmiszer kiegészítők, azaz tengervíz alapú készítmények ampullás kiszerelésben; élelmiszer kiegészítők

tengervíz alapú készítmények palackos kiszerelésben, szemcseppek, tengervíz alapú készítmények bőrápolásra és

orrhigiéniához spray kiszerelésében (terápiás használatra); élelmiszer kiegészítők, azaz tengervíz alapú italok

ampullás kiszerelésben; élelmiszer kiegészítők, tengervíz alapú italok palackos kiszerelésben; élelmiszer

 kiegészítők, zsírsavak lágy kapszulákban.

 ( 210 ) M 13 03847

 ( 220 ) 2013.12.20.

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

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

 ( 541 ) Találd meg a helyet, ahol igazán kikapcsolódhatsz! A műsorszám támogatója a Fundamenta-Lakáskassza

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

 reklámozás; televíziós reklámozás.

 36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek; biztosítási ügynöki tevékenység; finanszírozási szolgáltatások;
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gondoskodási alap szolgáltatások; ingatlanlízing; jelzálog-hitelezés; kölcsön (finanszírozás); pénzügyek intézése

építőipari projektekhez; pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan); pénzügyi szponzorálás,

 támogatás; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése.

 ( 210 ) M 13 03857

 ( 220 ) 2013.12.20.

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

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

 ( 541 ) Matyó Drink

 ( 511 )  30    Csokoládéalapú italok; csokoládés tej; jeges tea; kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kávé alapú italok; kávé

 tejjel; tea; tea alapú 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).

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

 áru).

 ( 210 ) M 13 03869

 ( 220 ) 2013.12.20.

 ( 731 )  HOBAGÉP Bt. 100%, Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Szováti Szabolcs, Sopron

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Nem kézi működtetésű mezőgazdasági mérőeszköz.

  44    Mezőgazdasági és erdészeti szolgáltatás.

 ( 210 ) M 13 03871

 ( 220 ) 2013.12.20.

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

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

 ( 541 ) Hip Hop Drink

 ( 511 )  30    Csokoládéalapú italok; csokoládés tej (ital); jeges tea; kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kávé alapú italok;

 kávé tejjel; tea; tea alapú 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).

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

 áru).

 ( 210 ) M 13 03897

 ( 220 ) 2013.12.31.

 ( 731 )  Veres György, Budapest (HU)

  ( 546 )

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

 szolgáló készülékek és berendezések.

  11    Világító-, fűtő-, és egészségügyi berendezések.

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

 szolgáltatás).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 11. szám, 2014.06.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1065



 ( 210 ) M 14 00012

 ( 220 ) 2013.12.30.

 ( 731 )  Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00015

 ( 220 ) 2014.01.03.

 ( 731 )  Beville Limited, Nicosia (CY)

 ( 740 )  dr. Puja János Attila, Dr. Puja 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).

 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).

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

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

 ( 210 ) M 14 00020

 ( 220 ) 2014.01.06.

 ( 731 )  Román István, Budapest (HU)

 ( 541 ) FitBalance

 ( 511 )   35    Marketing.

  41    Fitnesztanfolyamok vezetése; életmód fejlesztés és tanácsadás.

  43    Vendéglátóipar; étel-házhozszállítás.

 ( 210 ) M 14 00023

 ( 220 ) 2014.01.06.

 ( 731 )  HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) DITAB

 ( 511 )  9    Digitális topográfiai adatbázis.

  16    Analóg, papír alapú térkép.
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  42    Térképészeti adatbázis fejlesztés.

 ( 210 ) M 14 00070

 ( 220 ) 2014.01.10.

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

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, 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 00072

 ( 220 ) 2014.01.10.

 ( 731 )  Kia Motors Corporation, Seoul (KR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Teljesítmény tervezés, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line kiadása, filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; zenei előadás bemutatása, könyvkiadás,

időszaki kiadványok kiadása, fényképészet, könyvtári kölcsönzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása,

szórakoztató lehetőségek nyújtása, üzemeltetése; bemutatók szervezése, rendezése szórakoztatás céljára, party

szervezése és lebonyolítása, sport létesítmények biztosítása és üzemeltetése, oktatási célú kiállítások szervezése,

oktatási célú események szervezése és lebonyolítása, képzés szociális szolgáltatások körében, szemináriumok

rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása, sport szolgáltatások szponzorálása és promotálása, sportrendezvények

 szervezése.

 ( 210 ) M 14 00073

 ( 220 ) 2014.01.10.

 ( 731 )  Kia Motors Corporation, Seoul (KR)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 11. szám, 2014.06.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1067



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

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházat, ruhaneműk; lábbelik, cipők, csizmák, szandálok, sportcipők, futballcipők, felsőruházat,

rövidnadrágok, szoknyák, gyermek ruhák, ingek, melegítők, szvetterek; sportruházat, zoknik, sapkák, övek

(ruházat), mellények, pólók, póló ingek, dzsörzék (ruházat), kardigánok, gallérok, pizsamák, golf sapkák, kötött

sapkák, napellenzők, svájci sapkák, barettek; baseball sapkák, gyermek fejfedők, csuklyák, kapucnik (ruházat);

 papirkalapok (ruházat), szemellenzős sapkák, sálak, kesztyűk (ruházat), nyaksálak (ruházat).

 ( 210 ) M 14 00074

 ( 220 ) 2014.01.10.

 ( 731 )  Kia Motors Corporation, Seoul (KR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bevásárlótáskák, esernyők, bevásárló hálók, táskák, multifunkciós tárcák, hátizsákok, hátizsákok, bőröndök,

kézitáskák; sport táskák, névjegytartók, kártyatartók; erszények, pénztárcák; esernyők és azok alkatrészei;

 esernyőbehúzó anyagok; napernyők; strand ernyők, golf ernyők; bőr kulcstartók.

 ( 210 ) M 14 00075

 ( 220 ) 2014.01.10.

 ( 731 )  Kia Motors Corporation, Seoul (KR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papíráruk, könyvek, nyomtatott publikációk, egészségügyi papír, nedves törlőkendők papírból, irodai

felszerelések, bútorok kivételével; pénz csipeszek, papír dobozok, tervrajzok, nem mágneses, papírból készült

bankkártyák; nyomtatványok - kivéve könyvek és időszaki kiadványok; nyomtatott fényképek, időszaki

kiadványok, képregények, útlevéltartók, papír borítók kárpit céljára, táskák és tasakok papírból; papír, címkék,

nem szövetből; huzalok WC ülőkére papírból, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, naptárak, naplók,

reklám kiadványok, brosúrák; noteszok, katalógusok, öntapadó címkék, zsebnoteszek, műanyag fólia

csomagolásra, bromid (fénykép), képes könyvek, könyvecskék, füzetek; magazinok, papír zsebkendők, boríték

papírok, poszterek, poszterek papírból, névjegyek, cégtáblák papírból vagy kartonból, hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból, kendők papírból, egészségügyi papír, tollak (íróeszközök), iskolaszerek (papíráruk), transzparensek

 papírból.

 ( 210 ) M 14 00076

 ( 220 ) 2014.01.10.

 ( 731 )  Kia Motors Corporation, Seoul (KR)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  12    Személygépkocsik; tehergépjárművek; autóbuszok; mini-buszok; négykerék-meghajtású gépjárművek;

ponyvás és zárt rakterű tehergépjárművek; zárt rakterű kisméretű teherszállító gépjárművek (furgonok); sportcélú

haszonjárművek, erőgépek szárazföldi járművekhez; motorok szárazföldi járművekhez; személygépkocsi

ajtókilincsek; légzsákok személygépkocsikhoz; szélvédőtörlők; motorházfedelek személygépkocsikhoz;

légpumpák személygépkocsikhoz; irányjelzők személygépkocsikhoz; párásadás elleni eszközök

személygépkocsikhoz; visszapillantó tükrök személygépkocsikhoz; lökhárítók személygépkocsikhoz;

személygépkocsi karosszériák; szélvédők; biztonsági gyermekülések személygépkocsikhoz; kormánykerekek

személygépkocsikhoz; személygépkocsi műszertáblák; kerekek személygépkocsikhoz; üléshuzatok

személygépkocsikhoz; biztonsági övek járművekhez; villamos hajtású járművek; mentőautók; szerkezeti

 alkatrészek és tartozékok személygépkocsikhoz.

 ( 210 ) M 14 00099

 ( 220 ) 2014.01.14.

 ( 731 )  Deák Andrea, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Judit Csilla, 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 jegyzékébe tartozó valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás); konzultáció személyes kérdésekben, személyes tanácsadás.

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

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás); coaching (tréning), oktatás, pályaválasztási tanácsadás.

 ( 210 ) M 14 00136

 ( 220 ) 2014.01.17.

 ( 731 )  Katolikus Karitász - Caritas Hungarica, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek; gyógynövény teák és egyéb gyógynövény tartalmú készítmények; gyógyitalok; diétás
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 készítmények.

 6    Kegytárgyak, szobrocskák és ajándéktárgyak fémből.

  10    Gyógyászati eszközök és készülékek.

 16    Könyvek, újságok, folyóiratok, hírlevelek, tájékoztatók, prospektusok, poszterek, naptárak, levelezőlapok,

szentképek és egyéb kiadványok; fényképek; oktatási anyagok (készülékek kivételével); kegytárgyak,szobrocskák

 és ajándéktárgyak papírmaséból és kartonból.

  20    Kegytárgyak, szobrocskák és ajándéktárgyak fából, gipszből, viaszból és műanyagból.

  25    Használt és új ruházati cikkek, lábbelik és fejfedők.

  28    Játékok és játékszerek; játékkártyák; sportcikkek; karácsonyfadíszek.

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

konzervek; készételek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és

 zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, pótkávé; lisztek és egyéb gabonakészítmények; száraztészták; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé, cukorkák; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok;

 só, mustár, ecet, fűszeres mártások; fűszerek.

 35    Gyógynövény teák és egyéb gyógynövény tartalmú készítmények, ajándék-, dísz- és kegytárgyak,

dekorációs termékek, újságok, folyóiratok és egyéb kiadványok, könyvek, CD-k, bőrből készült tárgyak és

bőráruk, háztartási eszközök, konyhafelszerelések, használt és új ruházati cikkek, lábbelik és fejfedők, játékok,

 sporteszközök, konzervek, lekvárok, édességek, fűszerek kiskereskedelme; reklámozás.

  36    Jótékonysági célú gyűjtés; adománygyűjtések szervezése.

 39    Mentőszolgálat; betegek és fogyatékosok szállítása; zarándokutak szervezése, vezetése és lebonyolítása;

 segélyszállítmányok továbbítása és elosztása.

 41    Oktatás, különösen fogyatékos és hátrányos helyzetű személyek oktatása; szakképzés, különösen

egészségügyi, pszichoterápiás és szociális gondozó szakképzés; óvodák; tanfolyamok szervezése és tartása;

 ifjúsági táborok; konferenciák, szimpóziumok, szemináriumok szervezése és tartása; kiadói tevékenység.

  43    Nyugdíjas otthonok, szeretetotthonok; bölcsődék; ingyenkonyhák.

 44    Egészségügyi és betegápolási szolgáltatások; otthonápolás és házigondozás; lelki segély szolgáltatások;

 szenvedélybetegeket segítő, gyógyító szolgáltatások; fogyatékosokat segítő szolgáltatások.

 45    Segélyezési, jótékonysági és szociális szolgáltatások nyújtása és szervezése; szociális tanácsadás;

természetbeni adományok gyűjtése és átvétele; családsegítő szolgáltatások; gyermekvédelmi és ifjúsági

prevenciós programok; anyasegítő szolgáltatások; időseket segítő szolgáltatások; vasúti szociális szolgáltatások;

természeti katasztrófa által sújtottak segítése; menekültek segélyezése és ellátása; eltűnt személyek felkutatása;

jótékonysági célú egyesületi és közösségi szolgáltatások; jótékonysági célú rendezvények, kiállítások és vásárok

 szervezése és tartása.

 ( 210 ) M 14 00144

 ( 220 ) 2014.01.17.

 ( 731 )  "CITY TOUR Hop on Hop off" Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 14 00179

 ( 220 ) 2014.01.22.

 ( 731 )  Liu Xiao Zhen, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft, Eczet Mária, Budapest

 ( 541 ) HARFIA

 ( 511 )  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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00180

 ( 220 ) 2014.01.22.

 ( 731 )  Zhu Chen Jun, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft, Eczet Mária, 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 00189

 ( 220 ) 2014.01.22.

 ( 731 )  SzemTanú Bt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  32    Magyarországról származó 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).

 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).

 ( 210 ) M 14 00190

 ( 220 ) 2014.01.23.

 ( 731 )  Hegedűs Máté, Békéscsaba (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakó és helyettesítők; kávé alapú italok; kávé tejjel; kávéaromák; kávébab; kávékoncentrátumok;

 instant kávé; koffeinmentes kávé; őrölt kávé.

 ( 210 ) M 14 00209

 ( 220 ) 2014.01.24.

 ( 731 )  dr. Dobrocsi Krisztián Ervin, Budapest (HU)

  
( 546 )
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 ( 511 )  35    Babákkal és gyermekekkel kapcsolatos áruk bemutatása; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos

áruminták terjesztése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos hirdetési helyek kölcsönzése a bebibolt.hu

internetes bolt felületen; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos hirdetési oldal készítése; babákkal és

gyermekekkel kapcsolatos információ és tanácsadás fogyasztóknak; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos

információk számítógépes adatbázisba való rendezése, szerkesztése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése vagy ilyen célú vásárok szervezése; babákkal és

gyermekekkel kapcsolatos on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; babákkal és gyermekekkel

kapcsolatos reklámanyagok terjesztése (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták); babákkal és

gyermekekkel kapcsolatos termékek és szolgáltatások reklámozása; reklámszövegek publikálása és

reklámszövegek szerkesztése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos szabadtéri hirdetés; babákkal és

gyermekekkel kapcsolatos termékek és szolgáltatások televíziós reklámozása; babákkal és gyermekekkel

 kapcsolatos vásárlási megrendelések ügyintézése.

 38    Babákkal és gyermekekkel kapcsolatos elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás; babákkal és gyermekekkel

kapcsolatos termékekre, szolgáltatásokra, megrendelésekre vonatkozó elektronikus levelezés; e-mail küldés;

babákkal és gyermekekkel kapcsolatos üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; babákkal és

 gyermekekkel kapcsolatos üzenetek küldése.

 42    Babákkal és gyermekekkel kapcsolatos adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból

elektronikus médiumba; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos termékek és szolgáltatások bemutatására,

forgalmazására alkalmas számítógépes-szoftver fenntartása; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos információk

közlésére, termékek és szolgáltatások forgalmazására alkalmas web oldalak alkotása és fenntartása mások

 számára.

 ( 210 ) M 14 00241

 ( 220 ) 2014.01.28.

 ( 731 )  DOVI-Trade Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Radványi László, Szekszárd

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 00245

 ( 220 ) 2014.01.28.

 ( 731 )  Matusek Balázs, Budapest (HU)

 Zseli Zoltán, Kemenessömjén (HU)

 Chernov Artem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szilágyi Ildikó, Varga és Társa Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adóbevallások

elkészítése; állásközvetítő irodák; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs
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médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; árverés; bérszámfejtés; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely

kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi ügyletek, kutatások

ügyletekkel kapcsolatban; manökenlmodell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból marketing; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba

hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban;

reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető

ügynökségek; sajtófigyelés; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek; telemarketing

szolgáltatások; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból;

 újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk.

 41    Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; élő előadások bemutatása; elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line kiadása; fogadások tervezése [szórakoztatás]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; játékkaszinók

szolgáltatásai; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása; játékos párok (ellenfél párok keresése)

szerevezése on-line számítógépes játékok játszására; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok; szolgáltatása

számítógépes hálózatból; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sorsjátékok

lebonyolítása; szabadidős szolgáltatások nyújtása; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; versenyek

 szervezése; videofilmezés; videofilmgyártás; zene öszzeállítása; zenei produkciók.

 42    Adatfeldolgozás; grafikai szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; hosting

szolgáltatások web oldalakhoz; honlap dizájn tanácsadás; információvédelmi szolgáltatások; informatikai és

infokommunikációs szolgáltatások; informatikai célú adatgyűjtés, kezelés; információ-technológia [IT] tanácsadó

szolgáltatások; kutatómotorok biztosítása az internethez; müszaki szolgáltatások, tervezői és kutatói tevékenység;

számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép

programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások;

számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes

rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és

fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerüsítése;

számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógépes szoftver fejlesztés;

számítógép-szoftver fenntartása; szoftverek, mint szolgáltatásokszerverbérlés; web oldalak alkotása és fenntartása

 mások számára.

 ( 210 ) M 14 00247

 ( 220 ) 2014.01.29.

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

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 ( 210 ) M 14 00249

 ( 220 ) 2014.01.29.

 ( 731 )  Coworking, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   36    Irodák [ingatlanok] bérlete; irodai asztalok bérlete, székhelyszolgáltatás.

 ( 210 ) M 14 00258

 ( 220 ) 2014.01.29.

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

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

 ( 541 ) IZOFIX

 ( 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; korróziógátló készítmények.

  19    Építőipari felületek bevonó anyagai; tűzálló anyagok; világító útburkolatok.

 ( 210 ) M 14 00259

 ( 220 ) 2014.01.29.

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

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

 ( 541 ) KATEPOX

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

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

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

 tömítőanyagok.

  19    Bitumenes építési anyagok beton és falfelületeken; bitumenes bevonatok tetőfedéshez.

 ( 210 ) M 14 00288

 ( 220 ) 2014.01.30.

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

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

 ( 541 ) DUNAPLASZT

 ( 511 ) 1    Festékipari hígítók és oldószerek; ipari, tudományos, vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták és

 műanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

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

színezékek; porfestékek; pigmentek; festékalapozók; festékfelújító anyagok; korróziógátló készítmények, továbbá

csatornafestékek; kalapácslakkok; kerítésfestékek; zománcok; hajófestékek; palafestékek; PVC- és gumifestékek;

radiátorzománcok; teraszfestékek; vékony- és vastaglazúrok; kül- és beltéri falfestékek; lenolajkencék; faátvonó

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

 valamint reklámozás és marketingtevékenység.

 ( 210 ) M 14 00289

 ( 220 ) 2014.01.30.

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

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

 ( 541 ) ALVIKORR

 ( 511 ) 1    Festékipari hígítók és oldószerek; ipari, tudományos vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták és

 műanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

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

színezékek; porfestékek; pigmentek; festékalapozók; festékfelújító anyagok; korróziógátló készítmények, továbbá

csatornafestékek; kalapácslakkok; kerítésfestékek; zománcok; hajófestékek; palafestékek; PVC- és gumifestékek;

radiátorzománcok; teraszfestékek; vékony- és vastaglazúrok; kül- és beltéri falfestékek;lenolajkencék; faátvonó

 tapaszok.

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

 valamint reklámozás és marketingtevékenység.

 ( 210 ) M 14 00295

 ( 220 ) 2014.01.30.

 ( 731 )  Food Analytica Laboratoriumi és Innovációs Szolgáltató Kft., Gyula (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  42    Bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; élelmiszervizsgálat; kutatás és fejlesztés mások részére;

minőségellenőrzés; műszaki szakértői tevékenység; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; vegyészeti kutatás;

 vegyészeti szolgáltatások; vízelemzés.

 ( 210 ) M 14 00297

 ( 220 ) 2014.01.30.

 ( 731 )  Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Arany Ászok. Az igaz barátságra!

 ( 511 )   32    Sörök.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; információ és tanácsadás

fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy

reklámcélú vásárok szervezése; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; rádiós reklámozás;

reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; reklámozás; szabadtéri hirdetés;

 televíziós reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése.

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

 nyújtása; szórakoztatás.

 ( 210 ) M 14 00298

 ( 220 ) 2014.01.30.

 ( 731 )  Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 14 00301

 ( 220 ) 2014.01.30.

 ( 731 )  Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület, Budapest (HU)

 ( 541 ) Élj 100 évet egészségesen a 3-1-2 meridián torna gyakorlatokkal

 ( 511 )  10    Orvosi készülékek és műszerek; akupunktúrás tűk, speciális kikészítésű ágyak gyógyászati célokra,

inszufflátorok, diagnosztikai készülékek, elektródák gyógyászati használatra, elektromos akupunktúrás eszközök,

fizikoterápiás készülékek, gyógyászati készülékek és eszközök, inhaláló készülékek, lámpák gyógyászati

használatra, masszírozó készülékek, orvosi köpölyöző üvegek, termoelektromos borogatások, testgyakorlásra

 szolgáló gyógyászati készülékek.

 41    Nevelés, szakmai képzés, sporttevékenységek alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat),

egészség(védő) klubok, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, élő előadások bemutatása,

filmgyártás, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

öktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy

nevelési célú kiállítások szervezése, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, stadionok bérlete,

 szemináriumok rendezése és vezetése, testnevelés, tornatanítás.

 44    Orvosi szolgáltatások; alkoholbetegek elvonó kezelése, betegápolási szolgáltatások, egészségügyi

berendezések kölcsönzése, egészségügyi szolgáltatások, fizi(k)oterápia, hátgerincmasszázzsal gyógyítás, klinikák,

kórházi szolgáltatások, menhelyek (szociális otthonok), orvosi klinikák, orvosi szolgáltatások, pszichológus

 szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 14 00302

 ( 220 ) 2014.01.30.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

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

 ( 541 ) CO-ENAPRIL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények emberi használatra.

 ( 210 ) M 14 00310

 ( 220 ) 2014.01.31.

 ( 731 )  Molnár Attila, Eger (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   29    Számítógép programok (letölthető); számítógép programok (rögzített); számítógép játékszoftver.

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

beszerzői szolgáltatások; import-export ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek; üzletszervezési

 tanácsadás; üzletvezetési konzultáció.

 42    Információ-technológiai (IT) tanácsadási szolgáltatás; számítógép programok adatainak és adatoknak az

átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes rendszerek

tervezése; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép-programozás;

 számítógép-szoftver fenntartása; szoftverek, mint szolgáltatások (SaaS); szerverbérlés.
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 ( 210 ) M 14 00351

 ( 220 ) 2014.02.05.

 ( 731 )  MAVIR Magyar Villamosenergia-Ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdu Krisztina, Világi-Hajdu Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Energiaelosztás.

  40    Energiatermelés.

 ( 210 ) M 14 00352

 ( 220 ) 2014.02.05.

 ( 731 )  MAVIR Magyar Villamosenergia-Ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdu Krisztina, Világi-Hajdu Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Energiaelosztás.

  40    Energiatermelés.

 ( 210 ) M 14 00353

 ( 220 ) 2014.02.05.

 ( 731 )  MAVIR Magyar Villamosenergia-Ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdu Krisztina, Világi-Hajdu Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Energiaelosztás.

  40    Energiatermelés.

 ( 210 ) M 14 00354

 ( 220 ) 2014.02.05.

 ( 731 )  MAVIR Magyar Villamosenergia-Ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdu Krisztina, Világi-Hajdu Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Energiaelosztás.

  40    Energiaelosztás.

 ( 210 ) M 14 00366

 ( 220 ) 2014.02.05.

 ( 731 )  TEAM Rekreáció Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 14 00372

 ( 220 ) 2014.02.06.

 ( 731 )  Wu Qiao Xing, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 00373

 ( 220 ) 2014.02.06.

 ( 731 )  Zuglói Fogászati Központ Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés.

  44    Fogászat.

 ( 210 ) M 14 00374

 ( 220 ) 2014.02.06.

 ( 731 )  Azimut Consulting Kft., Hatvan (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

zöldségek; dzsemek, lekvárok; kompótok; tej és tejtermékek; étolajok és étzsírok; konzervált szárított és főtt

főzelékek, beleértve a sűrített paradicsomot, hámozott paradacsomot, paradicsomlevet, paprika és paradicsom

 kevert sűrítményét, szárított paradicsomport; ecetes uborka, vegyes darabos savanyúság.
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 32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, valamint egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsszörpök és juice-k,

 szirupok és egyéb készítmények italok előállíásához.

 ( 210 ) M 14 00377

 ( 220 ) 2014.02.07.

 ( 731 )  PT. BARCO, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara (ID)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Kókuszolaj és -zsír [étkezési]; repceolaj, étkezési; kukoricaolaj; olivaolaj, étkezési; szezámolaj.

 ( 210 ) M 14 00378

 ( 220 ) 2014.02.07.

 ( 731 )  Cool Living Balaton Kft., Gyenesdiás (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások berendezési tárgyakkal, bútorokkal kapcsolatban.

 36    Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlanok értékesítése;

ingatlanvásárlási szolgáltatások; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlanok kezelése és értékbecslése;

 ingatlantanácsadás.

  37    Építkezés; lakóházak építése és átépítése; épületjavítás.

  42    Belsőépítészeti és kültéri tervezési szolgáltatások; kül- és beltéri tervezési, kivitelezési szolgáltatások.

 43    Vendéglátóipar; vendéglátási szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás); éttermi szolgáltatások; bár

 szolgáltatások; szállodai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 00381

 ( 220 ) 2014.02.07.

 ( 731 )  Hatóanyag-Szakértő Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) SOLVEVIT

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, diétás anyagok gyógyászati használatra,

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, speciális -

 gyógyászati célra szánt - tápszerek.

 ( 210 ) M 14 00384

 ( 220 ) 2014.02.07.

 ( 731 )  UniCall Communication Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Perlaki Dezső, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 38    Digitális fájlok továbbítása, elektronikus levelezés, e-mail, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz,
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számítógép terminálok közötti összeköttetések, távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz,

telefon-összeköttetések, távközléssel kapcsolatos tájékoztatás, tudakozók, információs szolgáltatások [rádió,

telefon vagy más közlési eszköz útján], üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek

 küldése.

 ( 210 ) M 14 00385

 ( 220 ) 2014.02.07.

 ( 731 )  Natural Pharmaceuticals Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Perlaki Dezső, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) OmegaMarine Forte +

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00386

 ( 220 ) 2014.02.07.

 ( 731 )  Natural Pharmaceuticals Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Perlaki Dezső, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00388

 ( 220 ) 2014.02.07.

 ( 731 )  Natural Pharmaceuticals Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Perlaki Dezső, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00389

 ( 220 ) 2014.02.07.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; tisztítószerek; testhintőpor, haj- és testápoló tejek, készítmények fejbőr és haj ápolására;

samponok és hajkondicionálók, hajkifésülést könnyítő készítmények; fogkrémek; száj- és fogápoló készítmények;

gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalett készítmények; fürdő- és tusolókészítmények, babafürdetők; bőrápoló

krémek és készítmények; haj-, test- és bőrápoló olajok, krémek és tejek; napvédő készítmények, naptejek,

fényvédő és napozás utáni tejek, olajok és krémek; kozmetikumok; petróleumzselé; ajakápoló készítmények;

hintőporok; vatta, fülpálcikák; kozmetikai korongok, törlők vagy kendők; nedvesített vagy impregnált tisztító

 korongok, törlők vagy kendők.
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5    Gyógyszerészeti készítmények; fertőtlenítők és fertőzésgátlók; légfrissítő készítmények; higiéniai termékek

és készítmények; fogászati viasz; kötszerek, sebtapaszok; gyógyhatású anyagot tartalmazó készítmények bőrre és

hajra; gyógyhatású anyagot tartalmazó készítmények ajakra; napégést kezelő és/vagy enyhítő készítmények;

kenőcsök és krémek a pelenka által okozott kiütések kezelésére; összehúzó bőrtonifikáló szerek, bőrtonikok;

gyógyhatású anyagot tartalmazó bőrápoló krémek és tejek; nedvszívó korongok a személyi higiéniához;

bébiételek; vitaminok csecsemőknek és gyógyszerek csecsemőknek; petróleumzselé gyógyászati használatra;

diétás élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra; gyógynövény készítmények gyógyászati célokra;

gyógynövény-kiegészítők és gyógynövénykivonatok; gyógyhatású anyagot tartalmazó gyógynövényitalok;

vitaminok, ásványi anyagok; táplálék-kiegészítők; a fenti termékek mindegyike csecsemők vagy kisgyermekek

 részére.

 16    Eldobható papírpelenkák és papírpelenka betétek; gyermekegészséggel és gyermekápolással kapcsolatos

 könyvek és brosúrák.

 ( 210 ) M 14 00390

 ( 220 ) 2014.02.07.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; tisztítószerek; testhintőpor, haj- és testápoló tejek, készítmények fejbőr és haj ápolására;

samponok és hajkondicionálók, hajkifésülést könnyítő készítmények; fogkrémek; száj- és fogápoló készítmények;

gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalett készítmények; fürdő- és tusolókészítmények, babafürdetők; bőrápoló

krémek és készítmények; haj-, test- és bőrápoló olajok, krémek és tejek; napvédő készítmények, naptejek,

fényvédő és napozás utáni tejek, olajok és krémek; kozmetikumok; petróleumzselé; ajakápoló készítmények;

hintőporok; vatta, fülpálcikák; kozmetikai korongok, törlők vagy kendők; nedvesített vagy impregnált tisztító

 korongok, törlők vagy kendők.

5    Gyógyszerészeti készítmények; fertőtlenítők és fertőzésgátlók; légfrissítő készítmények; higiéniai termékek

és készítmények; fogászati viasz; kötszerek, sebtapaszok; gyógyhatású anyagot tartalmazó készítmények bőrre és

hajra; gyógyhatású anyagot tartalmazó készítmények ajakra; napégést kezelő és/vagy enyhítő készítmények;

kenőcsök és krémek a pelenka által okozott kiütések kezelésére; összehúzó bőrtonifikáló szerek, bőrtonikok;

gyógyhatású anyagot tartalmazó bőrápoló krémek és tejek; nedvszívó korongok a személyi higiéniához;

bébiételek; vitaminok csecsemőknek és gyógyszerek csecsemőknek; petróleumzselé gyógyászati használatra;

diétás élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra; gyógynövény készítmények gyógyászati célokra;

gyógynövény-kiegészítők és gyógynövénykivonatok; gyógyhatású anyagot tartalmazó gyógynövényitalok;

vitaminok, ásványi anyagok; táplálék-kiegészítők; a fenti termékek mindegyike csecsemők vagy kisgyermekek

 részére.

 16    Eldobható papírpelenkák és papírpelenka betétek; gyermekegészséggel és gyermekápolással kapcsolatos

 könyvek és brosúrák.

 ( 210 ) M 14 00391

 ( 220 ) 2014.02.07.

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

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; tisztítószerek; testhintőpor, haj- és testápoló tejek, készítmények fejbőr és haj ápolására;

samponok és hajkondicionálók, hajkifésülést könnyítő készítmények; fogkrémek; száj- és fogápoló készítmények;

gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalett készítmények; fürdő- és tusolókészítmények, babafürdetők; bőrápoló

krémek és készítmények; haj-, test- és bőrápoló olajok, krémek és tejek; napvédő készítmények, naptejek,

fényvédő és napozás utáni tejek, olajok és krémek; kozmetikumok; petróleumzselé; ajakápoló készítmények;

hintőporok; vatta, fülpálcikák; kozmetikai korongok, törlők vagy kendők; nedvesített vagy impregnált tisztító

 korongok, törlők vagy kendők.

5    Gyógyszerészeti készítmények; fertőtlenítők és fertőzésgátlók; légfrissítő készítmények; higiéniai termékek

és készítmények; fogászati viasz; kötszerek, sebtapaszok; gyógyhatású anyagot tartalmazó készítmények bőrre és

hajra; gyógyhatású anyagot tartalmazó készítmények ajakra; napégést kezelő és/vagy enyhítő készítmények;

kenőcsök és krémek a pelenka által okozott kiütések kezelésére; összehúzó bőrtonifikáló szerek, bőrtonikok;

gyógyhatású anyagot tartalmazó bőrápoló krémek és tejek; nedvszívó korongok a személyi higiéniához;

bébiételek; vitaminok csecsemőknek és gyógyszerek csecsemőknek; petróleumzselé gyógyászati használatra;

diétás élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra; gyógynövény készítmények gyógyászati célokra;

gyógynövény-kiegészítők és gyógynövénykivonatok; gyógyhatású anyagot tartalmazó gyógynövényitalok;

vitaminok, ásványi anyagok; táplálék-kiegészítők; a fenti termékek mindegyike csecsemők vagy kisgyermekek

 részére.

 16    Eldobható papírpelenkák és papírpelenka betétek; gyermekegészséggel és gyermekápolással kapcsolatos

 könyvek és brosúrák.

 ( 210 ) M 14 00393

 ( 220 ) 2014.02.10.

 ( 731 )  Homo Oecologicus Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, tanítási és oktatási anyagok; könyvek; jegyzetek.

 41    Nevelés; szakmai képzés; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; oktatási tárgyú

 információk; oktatási vizsgáztatás.

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

 kutatószolgáltatások; oktatási szoftvertervezések és -fejlesztések.

 ( 210 ) M 14 00409

 ( 220 ) 2014.02.10.

 ( 731 )  Szent Imre Pincészet Kft., Soltszentimre (HU)

 ( 541 ) MUSKÉTÁS

 ( 511 )   33    Borok; almaborok; gyümölcstartalmú alkoholos italok.

 ( 210 ) M 14 00417

 ( 220 ) 2014.02.11.

 ( 731 )  "GOING" Bt., Érd (HU)

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

 ( 541 ) Smiling Planet

 ( 511 ) 3    Kozmetikumok; fogápoló készítmények; fogfehérítő gélek; fogfehérítő zselék; fogmosó készítmények;
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 fogpaszta.

  44    Kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai tanácsadás; fogfehérítő szolgáltatások; fogászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 00418

 ( 220 ) 2014.02.11.

 ( 731 )  BIO-HERB Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) HERB MESTERBALZSAM

 ( 511 ) 3    Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; balzsamok nem gyógyászati használatra; krémek

 testre (nem gyógyhatású); kenőcsök, balzsamok; kozmetikai krémek.

5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; tapaszok, kötszeranyagok; borogatások;

fájdalomcsillapító krémek; gyógyszerészeti krémek; gyógyhatású krémek bőrre; fájdalomcsillapító balzsamok;

 gyógyhatású balzsamok; balzsamok orvosi, gyógyászati célokra.

 ( 210 ) M 14 00425

 ( 220 ) 2014.02.11.

 ( 731 )  Molnár Patrik, Veszprém (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 14 00435

 ( 220 ) 2014.02.12.

 ( 731 )  Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) LACTIV PLUS BABY

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek

és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek számára, emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti

használatra, probiotikumokat tartalmazó gyógyhatású adalékanyagok, gyógyszerek humángyógyászati
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használatra, gyógyszervegyészeti készitmények, mikroorganizmus kultúrák gyógyászati használatra, tápanyag

 adalékok, vegyi termékek gyógyszerészeti használatra, táplálék kiegészítők, gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 00436

 ( 220 ) 2014.02.12.

 ( 731 )  Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) LACTIV KID

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek

és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek számára, emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti

használatra, probiotikumokat tartalmazó gyógyhatású adalékanyagok, gyógyszerek humángyógyászati

használatra, gyógyszervegyészeti készítmények, mikroorganizmus kultúrák gyógyászati használatra, tápanyag

 adalékok, vegyi termékek gyógyszerészeti használatra, táplálék kiegészítők, gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 00437

 ( 220 ) 2014.02.12.

 ( 731 )  Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) LACTIV PLUS BALANCE

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek

és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek számára, emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti

használatra, probiotikumokat tartalmazó gyógyhatású adalékanyagok, gyógyszerek humángyógyászati

használatra, gyógyszervegyészeti készítmények, mikroorganizmus kultúrák gyógyászati használatra, tápanyag

 adalékok, vegyi termékek gyógyszerészeti használatra, táplálék kiegészítők, gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 00438

 ( 220 ) 2014.02.12.

 ( 731 )  Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) LACTIV PLUS

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek

és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek számára, emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti

használatra, probiotikumokat tartalmazó gyógyhatású adalékanyagok, gyógyszerek humángyógyászati

használatra, gyógyszervegyészeti készitmények, mikroorganizmus kultúrák gyógyászati használatra, tápanyag

 adalékok, vegyi termékek gyógyszerészeti használatra, táplálék kiegészítők, gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 00441

 ( 220 ) 2014.02.11.

 ( 731 )  Érték Teremtő nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KATTÁRS

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00448

 ( 220 ) 2014.02.13.

 ( 731 )  BERNARD MATTHEWS LTD, Norwich, Norfolk (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojás; tej és

 tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó; cukor, rizs; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

 cukrászsütemények; fagylaltok; méz, élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszerek.

  35    Élelmiszer kiskereskedelem.

  43    Vendéglátás; éttermek, szállodák.

 ( 210 ) M 14 00451

 ( 220 ) 2014.02.13.

 ( 731 )  COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (a Delaware corporation), New York, New York (US)

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

 ( 541 ) AJAX AROMA SENSATIONS

 ( 511 )  3    Fehérítőszerek, tisztítószerek, súrolószerek és csiszolószerek.

 ( 210 ) M 14 00452

 ( 220 ) 2014.02.13.

 ( 731 )  Caola Kozmetikai és Háztartás vegyipari Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) WU2

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, sampon, haklakk, hajhab.

 ( 210 ) M 14 00454

 ( 220 ) 2014.02.13.

 ( 731 )  Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)

 ( 740 )  Bokros Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Tésztafélék.

 ( 210 ) M 14 00476

 ( 220 ) 2014.02.17.

 ( 731 )  LAMPART Vegyipari Gépgyár Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  6    Zománcozott fémtartályok, zománcozott tankok savak és lúgok tárolásához, zománcozott csövek, idomok.

7    Szivattyúk, szűrők és szelepek, zománcozott hőcserélők, zománcozott áteresztő és leeresztő szelepek

 (vegyipari készülékek).

 11    Vegyipari készülékek, zománcozott autoklávok (reaktorok), zománcozott kolonnák, hőcserélők,

 nyomdaszűrők, ivóvíz klórozó készülék, desztilláló készülékek.

 ( 210 ) M 14 00488

 ( 220 ) 2014.02.18.

 ( 731 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

 ( 541 ) "TV2 csoport"

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00489

 ( 220 ) 2014.02.18.

 ( 731 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

 ( 541 ) "TV2 média csoport"

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00493

 ( 220 ) 2014.02.18.

 ( 731 )  BONION EXTRA Kft., Tiszafüred (HU)

 ( 740 )  Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Vizek és egyéb alkoholmentes italok.

 ( 210 ) M 14 00501

 ( 220 ) 2014.02.17.

 ( 731 )  Dr. Vidovszky Norbert, Budapest (HU)

 ( 541 ) ICE SMART

 ( 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
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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) számítógépek, számítástechnikai perifériák, terminálok; hardverek; számítógépes játékgépek,

mikroprocesszorok, memóriakártyák, monitorok, képernyők, billentyűzetek, kábelek, modemek, nyomtatók,

lemezmeghajtók, adapterek, adapter kártyák, csatlakozók és kezelők; üres számítástechnikai adattárolók,

mágneses adathordozók; szoftverek és mikroszoftverek, nevezetesen operációs rendszerek, adatszinkronizáló

programok és személyi számítógépekhez, valamint laptopokhoz alkalmazásfejlesztő eszközökkel ellátott

programok; előre rögzített, személyes adatok kezelésére szolgáló programok, adatbáziskezelő szoftverek,

karakterfelismerő szoftverek, telefonkezelő szoftverek, számítógépes levelezőprogram, szelektív személyhívó

szoftverek, mobiltelefon szoftverek; adatbázis szinkronizáló szoftverek, hozzáférést biztosító, böngésző és online

adatbázis kereső programok, számítástechnikai berendezések és szoftverek kombinált telefonos kommunikáció

eléréshez világméretű, informatizált telematikus hálózatok segítségével; MP3 és egyéb digitális formátumokhoz

használt audio lejátszók; laptopok, tabletek (számítógépek), digitális személyi asszisztensek, palmtopok,

elektronikus jegyzetfüzetek, GPS helymeghatározó rendszer, telefonok; telefonhívások, faxok, elektronikus

levelek és egyéb digitális adatok küldésére és fogadására alkalmas, hordozható digitális elektronikus eszközök;

vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok; mobiltelefon alkatrészek; fax berendezések, üzenetrögzítők,

fényképezőgépek, videotelefonok, telefonon alapuló, információgyűjtésre szolgáló szoftverek és felszerelés;

hordozható elektronikus eszközök adatok és üzenetek vezeték nélküli fogadásához, tárolásához és/vagy

továbbításához, valamint olyan elektronikus eszközök, amelyek segítségével a felhasználók személyes adatokat

tárolhatnak vagy kezelhetnek; elektronikus kommunikációs berendezések és eszközök; távközlési eszközök és

készülékek; üzenetek, internetes elektronikus levél és/vagy egyéb adatok egy személyi számítógépen vagy

szerveren rögzített vagy ahhoz hozzárendelt adatbázis alapján egy vagy több, hordozható elektronikus eszközre

történő átirányítására szolgáló szoftverek; távoli számítógép vagy eszköz és messze levő vagy fix számítógép

vagy eszköz között adatszinkronizálásra szolgáló szoftverek; rögzített adatok formájában fontkészlet, betűtípusok

és szimbólumok; ezek rögzítésére szolgáló számítógépes programokat vagy szoftvereket tartalmazó chipek,

lemezek és szalagok; közvetlen hozzáférésű memóriák, csak olvasható memóriák; félvezető memóriák;

számítógépes és elektronikus játékok (szoftverek); fent említett termékek valamennyi alkatrésze, csatlakozó

eleme és tesztkészülék; fent említett termékek használatához szükséges és azokkal együtt értékesített felhasználói

kézikönyv elektronikusan olvasható formátumban, írógépen vagy számítógépen szerkesztve; adattároló eszközök;

merevlemezek; mini adattárolók merevlemez olvasóhoz; előre rögzített hanglemezek, audio kazetták,

audiovizuális szalagok, audiovizuális kazetták, előre rögzített audiovizuális lemezek, audio szalagok (valamennyi

könyvecskével együtt); CD-ROM-ok; digitális sokoldalú lemezek (DVD); egérpadok; elemek és elektronikus

akkumulátorok; újratölthető elemek; töltök; elektronikus akkumulátorok feltöltésére szolgáló eszközök;

fülhallgatók; sztereó fülhallgatók; fülbe dugható fülhallgatók; sztereó hangszórók; hangszórók; hangszórók

otthoni használatra; monitor hangszórók; számítógép-hangszórók; hangszórók egyéni sztereó eszközökhöz;

rádiókészülékek, erősítők, hang rögzítésére és visszaadására szolgáló eszközök, elektromos fonográfok,

lemezjátszók, hi-fi tornyok, mágnesszalagok rögzítésére és visszaadására szolgáló eszközök, hangszórók, több

hangszóróból álló rendszerek, mikrofonok; digitális audio és video eszközök; audio kazetta felvevők és lejátszók,

videokazetta lejátszók és felvevők, kompaktlemez lejátszók, digitális sokoldalú lemez felvevők és lejátszók,

digitális audio szalag felvevők és lejátszók; digitális audio és/vagy video lejátszók; rádiókészülékek;

videokamerák; audio, video és digitális keverők; rádióadók; autóban használható audio eszközök; fent említett

termékekhez tartozó valamennyi alkatrész; fényképezőgépek és/vagy videokamerák tárolására szolgáló táskák és

tartók; mobiltelefon tartók; bőrből készült vagy bőrutánzatú mobiltelefon tartók; szövetből vagy textilből készült

mobiltelefon tartók; MP3 lejátszók, laptopok, tabletek (számítógép), digitális személyi asszisztensek, GPS

 helymeghatározó rendszer, palmtopok és elektronikus jegyzetfüzetek tárolására szolgáló táskák és tartók.

 14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek
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nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru) karórák; szíjak órákhoz; óraláncok; óratokok; díszdobozok és

tokok óragyártáshoz; órák; ébresztőórák; stopperórák; kronográfok; díszek [ékszerek]; ékszerfityegők, medálok,

medalionok, jelvények és amulettek; gyűrűk; fülbevalók; karkötők és brossok; láncok és nyakláncok; gyöngyök

[ékszerek]; szobrok nemesfémből; mandzsettagombok; nyakkendőtűk; kalaptűk, kalapdíszek; cipődíszek;

 divatkulcstartók.

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru) játékkártyák; hordozható

játékgépek; zenélő játékok és játékszerek; zenelejátszók játékszerek); zenélő dobozok játékszerek); hangszerek

játékszerek); cd-és kazetta lejátszók játékszerek); zenélő játékok; elemes játékok; elektronikus játékok; kizárólag

televízióval használható számítógépes játékokon kívüli egyéb számítógépes játékok; szórakoztató elektronikai és

elektromos eszközök (automata, pénzérmével j zsetonnal működő); automata, pénzérmével vagy zsetonnal

működő elektronikus játékok (kizárólag televízióval használható játékokon kívüli egyéb játékok); hordozható

elektronikus eszközök és játékok (kizárólag televízióval használható játékokon és eszközökön kívüli egyéb

eszközök és játékok); kizárólag televízióval használható videojátékokon kívüli egyéb videojátékok; automata és

pénzérmével működő játékgépek; pénzérmével vagy televízióval használható játszóeszközökön kívüli,

számítógépen használt játszóeszközök; video tartalmat megjelenítő játszóeszközök és játékok; elektronikus

játékszerek; számítógéppel használható interaktív játékok és játékszerek; zenélő játékok és játékszerek; saját

képernyővel rendelkező videojáték gépek; hordozható elektronikus eszközök játékok); játék számítógépek (nem

 működő); játék mobiltelefonok (nem működő); fent említett termékek valamennyi alkatrésze és alkotóeleme.

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) segítségnyújtás üzletvezetéshez; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben;

adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; piackutatás; konzultációk gazdasági közügyekben; vállalatok, szakmai

szervezetek és megyei önkormányzatok részére végzett, kereskedelmi célú lobbitevékenység a döntésmeghozatali

folyamatban való részvétel céljából, valamint ebben a témakörben tanácsadás és stratégiák kialakítása; politikai,

üzleti és gazdasági környezetre vonatkozó piacelemzések; üzletszervezési audit; adatállományok kezelése;

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; reklámanyagok terjesztése (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták), online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámidő bérlete távközlési

médiumban; reklámszövegek publikálása; közönségszolgálat és ezzel kapcsolatos, valamint a közügyek terén

 stratégiai kommunikációra vonatkozó tanácsadás.

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

távközlési szolgáltatások; távközlési hozzáférési szolgáltatások; számítógépes kommunikáció; számítógépek közti

kommunikáció; interneten vagy egyéb adatbázison keresztül adatok és dokumentáció elektronikus továbbítása;

adatok és hírek biztosítása elektronikus továbbítás útján; távközlési hozzáférés biztosítása információt és adatok

letöltését lehetővé tevő weboldalakhoz és elektronikus hírek online szolgáltatásaihoz; távközlési hozzáférés

biztosítása internetes weboldalakhoz; digitális zenéhez való hozzáférés távközlési eszközök segítségével;

elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül vezeték nélküli távközlés biztosítása; vezeték nélküli

elektronikus levelezés, szelektív személyhívó és elektronikus levelezés szolgáltatások, beleértve azon

szolgáltatásokat is, amelyek a felhasználó számára vezeték nélküli adathálózaton keresztül üzenetek küldését

és/vagy fogadását teszik lehetővé; egy-és kétirányú szelektív személyhívó szolgáltatások; számítógépes

kommunikáció, számítógépek közti kommunikáció; telex, távirat és telefon szolgáltatások; televíziós vagy rádiós

műsorszórás; kommunikációs berendezések használati idejének megosztásával kapcsolatos szolgáltatások;

távközlési hozzáférés és kapcsolat biztosítása számítástechnikai adatbázisokhoz és az internethez; audio és video

fájlok folyamatos elektronikus továbbítása és letöltésének biztosítása számítógépen és egyéb kommunikációs

hálózatokon keresztül; interneten információk terjesztésére (továbbítására) vonatkozó szolgáltatások; üzenetek

elektronikus továbbítására vonatkozó szolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokhoz történő

kapcsolódás és hozzáférés biztosítása audio, video vagy multimédia tartalom továbbítása vagy fogadása céljából;
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távközlési eszközök elektronikus kommunikációs hálózatokhoz történő csatlakozásának biztosítása audio, video

vagy multimédia tartalom továbbítása vagy fogadása céljából; távközlési hozzáférés biztosítása internetes,

digitális zenét tartalmazó weboldalakhoz; távközlési hozzáférés biztosítása internetes, MP3 tartalommal

rendelkező weboldalakhoz; távközlési eszközökön keresztül digitális zenéhez való hozzáférés biztosítása;

távközlési eszközök internethez vagy számítástechnikai adatbázisokhoz történő csatlakozásának biztosítása;

e-mailre vonatkozó szolgáltatások; információs távközlés (beleértve a weboldalakat is); videofelvételek

terjesztése, zenei és szórakoztató jellegű, televízióműsorokat, mozifilmeket, híreket, sportközvetítéseket,

játékokat, kulturális rendezvényeket, valamint különböző szórakozással kapcsolatos programokat tartalmazó,

előre rögzített videofelvételek terjesztése világméretű számítógépes hálózaton keresztül; video tartalom

folyamatos terjesztése világméretű számítógépes hálózaton keresztül; világméretű számítógépes hálózaton

keresztül történő audio műsorszórásra vonatkozó előfizetés; audio műsorszórás; szövegek, zene, koncertek, rádiós

műsorok audio műsorszórása, zenei és szórakoztató jellegű, televízióműsorokat, mozifilmeket, híreket,

sportközvetítéseket, játékokat, kulturális rendezvényeket, valamint különböző, szórakozással kapcsolatos

programokat tartalmazó, előre rögzített videofelvételek terjesztése számítógépen és egyéb kommunikációs

hálózatokon keresztül; audio tartalom folyamatos terjesztése világméretű számítógépes hálózaton keresztül; audió

és video fájlok elektronikus továbbítása kommunikációs hálózatokon keresztül; kommunikációs szolgáltatások,

nevezetesen P2P fájlmegosztó szolgáltatások (zene, video és audio felvételek elektronikus továbbítása

kommunikációs hálózatokon keresztül); online hirdetőtáblák biztosítása számítógép használók közötti üzenetek

továbbítására szórakozás, zene, koncertek, videofelvételek, rádióműsorok, televízióműsorok, mozifilmek, hírek,

sportközvetítések, játékok és kulturális rendezvények területén; közlési berendezések és elektronikus postafiókok

bérlése; elektronikus hírekkel kapcsolatos szolgáltatások (hírügynökség (hírek)); faxok és üzenetek továbbításával

kapcsolatos szolgáltatások; adatok és információ továbbítása elektronikus úton, számítógép, kábel, rádió, távíró,

hangposta, e-mail, fax berendezés, televízió, mikrohullám, lézernyaláb, kommunikációs műhold vagy

elektronikus kommunikációs eszközök segítségével; audiovizuális eszközök segítségével adatok továbbítása,

amelyet adatfeldolgozó készülékek vagy számítógépek ellenőriznek; tájékoztatási, tanácsadási és konzultációs

szolgáltatások távközlési szolgáltatásokkal kapcsolatban; távközlési eszköz segítségével hozzáférési idő

biztosítása multimédiás dokumentumokat tartalmazó weboldalakhoz; távközlési eszköz segítségével hozzáférés

biztosítása adatbázisokhoz és telefonkönyvekhez, kommunikációs hálózatokon keresztül, zenével, video-

felvételekkel, mozifilmekkel, televíziós műsorokkal, játékokkal és sportközvetítésekkel kapcsolatos adatokhoz

való hozzájutás érdekében; felhasználók számára távközlési hozzáférési idő biztosítása elektronikus

kommunikációs hálózatokhoz, harmadik fél szervereihez, processzorokhoz és számítógép használókhoz mutató

 adatok és linkek azonosítására, lokalizálására, csoportosítására, szétosztására és kezelésére szolgáló eszközökkel.

 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) tudományos és műszaki téren mérnökök által végzett becslések,

szakvélemények és kutatói tevékenység; kutatás és fejlesztés mások részére; számítástechnikai berendezések és

eszközök tervezése és fejlesztése; számítógépekkel, számítástechnikai berendezésekkel, eszközökkel és

szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás; multimédia és audiovizuális szoftverekkel, programozással kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; informatikai rendszerek, adatbázisok és számítástechnikai alkalmazásokkal

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; grafikai tervezés internetes weboldalak gépi kódra történő fordításához;

online tájékoztatás számítógépekkel, számítástechnikai berendezésekkel és eszközökkel, szoftverekkel

kapcsolatban, világméretű számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; honlapok készítése és karbantartása;

mások weboldalainak tárhely biztosítása; adatok eléréséhez böngészők biztosítása kommunikációs hálózatokon

keresztül; alkalmazás-szolgáltatói szolgáltatások (ASP), nevezetesen tárhely biztosítása olyan számítástechnikai

alkalmazásoknak, amelyek segítségével a felhasználók online zenét tölthetnek le vagy oszthatnak meg, illetve

tárhely biztosítása olyan számítástechnikai alkalmazásoknak, amelyek segítségével a felhasználók zenét,

szórakoztató jellegű audio, video, szöveges és multimédia tartalmat olvashatnak és programozhatnak, valamint

olyan számítástechnikai alkalmazásokat, amelyek zenei felvételeket, szórakoztató jellegű audio, video, szöveges
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és multimédia tartalmat tartalmaznak, ideiglenes internet hozzáférés biztosításával kapcsolatos szolgáltatások,

nem letölthető szoftverek használatához, lehetővé téve ezáltal a felhasználóknak, hogy audio, video, szöveges és

egyéb multimédiás tartalmat programozzanak, beleértve zenét, koncerteket, videofelvételeket, rádiós és televíziós

tartalmat, híreket, sportközvetítéseket, játékokat, kulturális rendezvényeket és szórakoztató jellegű programokat;

világméretű számítógépes hálózaton adatok eléréséhez böngészők biztosítása; tájékoztatói, tanácsadási és

konzultációs szolgáltatások informatikai, kutatás-fejlesztési, tudományos és műszaki szolgáltatásokkal, valamint

honlapok készítésével, karbantartásával és tárhelyével kapcsolatban; böngészők biztosítása; informatikai

konzultációs szolgáltatások információk CD-re írásával kapcsolatban; informatikai szolgáltatások, nevezetesen

mások számára adatbázisok és számítógépes hálózatokon elérhető honlapok létrehozása (tervezése); felhasználók

számára (szolgáltatók) internetes hozzáférés biztosítása; informatikai szolgáltatások, nevezetesen erőforrások

online tárolása világméretű számítógépes hálózaton keresztül, lehetővé téve a felhasználók számára audio,video

és szöveges, valamint multimédia tartalmak futtatásának programozását, beleértve zenét, koncerteket,

videofelvételeket, rádióadásokat, televízióműsorokat, híreket,sporteseményeket, játékokat, kulturális

 rendezvényeket és szórakoztató jellegű programokat, úgy, ahogy azok majd sugárzásra kerülnek.

 ( 210 ) M 14 00502

 ( 220 ) 2014.02.17.

 ( 731 )  Dr. Vidovszky Norbert, Budapest (HU)

 ( 541 ) ICE MUSIC

 ( 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) számítógépek, számítástechnikai perifériák, terminálok; hardverek; számítógépes játékgépek,

mikroprocesszorok, memóriakártyák, monitorok, képernyők, billentyűzetek, kábelek, modemek, nyomtatók,

lemezmeghajtók, adapterek, adapter kártyák, csatlakozók és kezelők; üres számítástechnikai adattárolók,

mágneses adathordozók; szoftverek és mikroszoftverek, nevezetesen operációs rendszerek, adatszinkronizáló

programok és személyi számítógépekhez, valamint laptopokhoz alkalmazásfejlesztő eszközökkel ellátott

programok; előre rögzített, személyes adatok kezelésére szolgáló programok, adatbáziskezelő szoftverek,

karakterfelismerő szoftverek, telefonkezelő szoftverek, számítógépes levelezőprogram, szelektív személyhívó

szoftverek, mobiltelefon szoftverek; adatbázis szinkronizáló szoftverek, hozzáférést biztosító, böngésző és online

adatbázis kereső programok, számítástechnikai berendezések és szoftverek kombinált telefonos kommunikáció

eléréshez világméretű, informatizált telematikus hálózatok segítségével; MP3 és egyéb digitális formátumokhoz

használt audio lejátszók; laptopok, tabletek (számítógépek), digitális személyi asszisztensek, palmtopok,

elektronikus jegyzetfüzetek, GPS helymeghatározó rendszer, telefonok; telefonhívások, faxok, elektronikus

levelek és egyéb digitális adatok küldésére és fogadására alkalmas, hordozható digitális elektronikus eszközök;

vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok; mobiltelefon alkatrészek; fax berendezések, üzenetrögzítők,

fényképezőgépek, videotelefonok, telefonon alapuló, információgyűjtésre szolgáló szoftverek és felszerelés;

hordozható elektronikus eszközök adatok és üzenetek vezeték nélküli fogadásához, tárolásához és/vagy

továbbításához, valamint olyan elektronikus eszközök, amelyek segítségével a felhasználók személyes adatokat

tárolhatnak vagy kezelhetnek; elektronikus kommunikációs berendezések és eszközök; távközlési eszközök és

készülékek; üzenetek, internetes elektronikus levél és/vagy egyéb adatok egy személyi számítógépen vagy

szerveren rögzített vagy ahhoz hozzárendelt adatbázis alapján egy vagy több, hordozható elektronikus eszközre

történő átirányítására szolgáló szoftverek; távoli számítógép vagy eszköz és messze levő vagy fix számítógép

vagy eszköz között adatszinkronizálásra szolgáló szoftverek; rögzített adatok formájában fontkészlet, betűtípusok
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és szimbólumok; ezek rögzítésére szolgáló számítógépes programokat vagy szoftvereket tartalmazó chipek,

lemezek és szalagok; közvetlen hozzáférésű memóriák, csak olvasható memóriák; félvezető memóriák;

számítógépes és elektronikus játékok (szoftverek); fent említett termékek valamennyi alkatrésze, csatlakozó

eleme és tesztkészülék; fent említett termékek használatához szükséges és azokkal együtt értékesített felhasználói

kézikönyv elektronikusan olvasható formátumban, írógépen vagy számítógépen szerkesztve; adattároló eszközök;

merevlemezek; mini adattárolók merevlemez olvasóhoz; előre rögzített hanglemezek, audio kazetták,

audiovizuális szalagok, audiovizuális kazetták, előre rögzített audiovizuális lemezek, audio szalagok (valamennyi

könyvecskével együtt); CD-ROM-ok; digitális sokoldalú lemezek (DVD); egérpadok; elemek és elektronikus

akkumulátorok; újratölthető elemek; töltök; elektronikus akkumulátorok feltöltésére szolgáló eszközök;

fülhallgatók; sztereó fülhallgatók; fülbe dugható fülhallgatók; sztereó hangszórók; hangszórók; hangszórók

otthoni használatra; monitor hangszórók; számítógép-hangszórók; hangszórók egyéni sztereó eszközökhöz;

rádiókészülékek, erősítők, hang rögzítésére és visszaadására szolgáló eszközök, elektromos fonográfok,

lemezjátszók, hi-fi tornyok, mágnesszalagok rögzítésére és visszaadására szolgáló eszközök, hangszórók, több

hangszóróból álló rendszerek, mikrofonok; digitális audio és video eszközök; audio kazetta felvevők és lejátszók,

videokazetta lejátszók és felvevők, kompaktlemez lejátszók, digitális sokoldalú lemez felvevők és lejátszók,

digitális audio szalag felvevők és lejátszók; digitális audio és/vagy video lejátszók; rádiókészülékek;

videokamerák; audio, video és digitális keverők; rádióadók; autóban használható audio eszközök; fent említett

termékekhez tartozó valamennyi alkatrész; fényképezőgépek és/vagy videokamerák tárolására szolgáló táskák és

tartók; mobiltelefon tartók; bőrből készült vagy bőrutánzatú mobiltelefon tartók; szövetből vagy textilből készült

mobiltelefon tartók; MP3 lejátszók, laptopok, tabletek (számítógép), digitális személyi asszisztensek, GPS

 helymeghatározó rendszer, palmtopok és elektronikus jegyzetfüzetek tárolására szolgáló táskák és tartók.

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru) játékkártyák; hordozható

játékgépek; zenélő játékok és játékszerek; zenelejátszók játékszerek); zenélő dobozok játékszerek); hangszerek

játékszerek); cd-és kazetta lejátszók játékszerek); zenélő játékok; elemes játékok; elektronikus játékok; kizárólag

televízióval használható számítógépes játékokon kívüli egyéb számítógépes játékok; szórakoztató elektronikai és

elektromos eszközök (automata, pénzérmével j zsetonnal működő); automata, pénzérmével vagy zsetonnal

működő elektronikus játékok (kizárólag televízióval használható játékokon kívüli egyéb játékok); hordozható

elektronikus eszközök és játékok (kizárólag televízióval használható játékokon és eszközökön kívüli egyéb

eszközök és játékok); kizárólag televízióval használható videojátékokon kívüli egyéb videojátékok; automata és

pénzérmével működő játékgépek; pénzérmével vagy televízióval használható játszóeszközökön kívüli,

számítógépen használt játszóeszközök; video tartalmat megjelenítő játszóeszközök és játékok; elektronikus

játékszerek; számítógéppel használható interaktív játékok és játékszerek; zenélő játékok és játékszerek; saját

képernyővel rendelkező videojáték gépek; hordozható elektronikus eszközök játékok); játék számítógépek (nem

 működő); játék mobiltelefonok (nem működő); fent említett termékek valamennyi alkatrésze és alkotóeleme.

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) segítségnyújtás üzletvezetéshez; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben;

adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; piackutatás; konzultációk gazdasági közügyekben; vállalatok, szakmai

szervezetek és megyei önkormányzatok részére végzett, kereskedelmi célú lobbitevékenység a döntésmeghozatali

folyamatban való részvétel céljából, valamint ebben a témakörben tanácsadás és stratégiák kialakítása; politikai,

üzleti és gazdasági környezetre vonatkozó piacelemzések; üzletszervezési audit; adatállományok kezelése;

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; reklámanyagok terjesztése (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták), online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámidő bérlete távközlési

médiumban; reklámszövegek publikálása; közönségszolgálat és ezzel kapcsolatos, valamint a közügyek terén

 stratégiai kommunikációra vonatkozó tanácsadás.

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

távközlési szolgáltatások; távközlési hozzáférési szolgáltatások; számítógépes kommunikáció; számítógépek közti
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kommunikáció; interneten vagy egyéb adatbázison keresztül adatok és dokumentáció elektronikus továbbítása;

adatok és hírek biztosítása elektronikus továbbítás útján; távközlési hozzáférés biztosítása információt és adatok

letöltését lehetővé tevő weboldalakhoz és elektronikus hírek online szolgáltatásaihoz; távközlési hozzáférés

biztosítása internetes weboldalakhoz; digitális zenéhez való hozzáférés távközlési eszközök segítségével;

elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül vezeték nélküli távközlés biztosítása; vezeték nélküli

elektronikus levelezés, szelektív személyhívó és elektronikus levelezés szolgáltatások, beleértve azon

szolgáltatásokat is, amelyek a felhasználó számára vezeték nélküli adathálózaton keresztül üzenetek küldését

és/vagy fogadását teszik lehetővé; egy-és kétirányú szelektív személyhívó szolgáltatások; számítógépes

kommunikáció, számítógépek közti kommunikáció; telex, távirat és telefon szolgáltatások; televíziós vagy rádiós

műsorszórás; kommunikációs berendezések használati idejének megosztásával kapcsolatos szolgáltatások;

távközlési hozzáférés és kapcsolat biztosítása számítástechnikai adatbázisokhoz és az internethez; audio és video

fájlok folyamatos elektronikus továbbítása és letöltésének biztosítása számítógépen és egyéb kommunikációs

hálózatokon keresztül; interneten információk terjesztésére (továbbítására) vonatkozó szolgáltatások; üzenetek

elektronikus továbbítására vonatkozó szolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokhoz történő

kapcsolódás és hozzáférés biztosítása audio, video vagy multimédia tartalom továbbítása vagy fogadása céljából;

távközlési eszközök elektronikus kommunikációs hálózatokhoz történő csatlakozásának biztosítása audio, video

vagy multimédia tartalom továbbítása vagy fogadása céljából; távközlési hozzáférés biztosítása internetes,

digitális zenét tartalmazó weboldalakhoz; távközlési hozzáférés biztosítása internetes, MP3 tartalommal

rendelkező weboldalakhoz; távközlési eszközökön keresztül digitális zenéhez való hozzáférés biztosítása;

távközlési eszközök internethez vagy számítástechnikai adatbázisokhoz történő csatlakozásának biztosítása;

e-mailre vonatkozó szolgáltatások; információs távközlés (beleértve a weboldalakat is); videofelvételek

terjesztése, zenei és szórakoztató jellegű, televízióműsorokat, mozifilmeket, híreket, sportközvetítéseket,

játékokat, kulturális rendezvényeket, valamint különböző szórakozással kapcsolatos programokat tartalmazó,

előre rögzített videofelvételek terjesztése világméretű számítógépes hálózaton keresztül; video tartalom

folyamatos terjesztése világméretű számítógépes hálózaton keresztül; világméretű számítógépes hálózaton

keresztül történő audio műsorszórásra vonatkozó előfizetés; audio műsorszórás; szövegek, zene, koncertek, rádiós

műsorok audio műsorszórása, zenei és szórakoztató jellegű, televízióműsorokat, mozifilmeket, híreket,

sportközvetítéseket, játékokat, kulturális rendezvényeket, valamint különböző, szórakozással kapcsolatos

programokat tartalmazó, előre rögzített videofelvételek terjesztése számítógépen és egyéb kommunikációs

hálózatokon keresztül; audio tartalom folyamatos terjesztése világméretű számítógépes hálózaton keresztül; audió

és video fájlok elektronikus továbbítása kommunikációs hálózatokon keresztül; kommunikációs szolgáltatások,

nevezetesen P2P fájlmegosztó szolgáltatások (zene, video és audio felvételek elektronikus továbbítása

kommunikációs hálózatokon keresztül); online hirdetőtáblák biztosítása számítógép használók közötti üzenetek

továbbítására szórakozás, zene, koncertek, videofelvételek, rádióműsorok, televízióműsorok, mozifilmek, hírek,

sportközvetítések, játékok és kulturális rendezvények területén; közlési berendezések és elektronikus postafiókok

bérlése; elektronikus hírekkel kapcsolatos szolgáltatások (hírügynökség (hírek)); faxok és üzenetek továbbításával

kapcsolatos szolgáltatások; adatok és információ továbbítása elektronikus úton, számítógép, kábel, rádió, távíró,

hangposta, e-mail, fax berendezés, televízió, mikrohullám, lézernyaláb, kommunikációs műhold vagy

elektronikus kommunikációs eszközök segítségével; audiovizuális eszközök segítségével adatok továbbítása,

amelyet adatfeldolgozó készülékek vagy számítógépek ellenőriznek; tájékoztatási, tanácsadási és konzultációs

szolgáltatások távközlési szolgáltatásokkal kapcsolatban; távközlési eszköz segítségével hozzáférési idő

biztosítása multimédiás dokumentumokat tartalmazó weboldalakhoz; távközlési eszköz segítségével hozzáférés

biztosítása adatbázisokhoz és telefonkönyvekhez, kommunikációs hálózatokon keresztül, zenével, video-

felvételekkel, mozifilmekkel, televíziós műsorokkal, játékokkal és sportközvetítésekkel kapcsolatos adatokhoz

való hozzájutás érdekében; felhasználók számára távközlési hozzáférési idő biztosítása elektronikus

kommunikációs hálózatokhoz, harmadik fél szervereihez, processzorokhoz és számítógép használókhoz mutató

 adatok és linkek azonosítására, lokalizálására, csoportosítására, szétosztására és kezelésére szolgáló eszközökkel.

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) tudományos és műszaki téren mérnökök által végzett becslések,

szakvélemények és kutatói tevékenység; kutatás és fejlesztés mások részére; számítástechnikai berendezések és

eszközök tervezése és fejlesztése; számítógépekkel, számítástechnikai berendezésekkel, eszközökkel és

szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás; multimédia és audiovizuális szoftverekkel, programozással kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; informatikai rendszerek, adatbázisok és számítástechnikai alkalmazásokkal

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; grafikai tervezés internetes weboldalak gépi kódra történő fordításához;

online tájékoztatás számítógépekkel, számítástechnikai berendezésekkel és eszközökkel, szoftverekkel

kapcsolatban, világméretű számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; honlapok készítése és karbantartása;

mások weboldalainak tárhely biztosítása; adatok eléréséhez böngészők biztosítása kommunikációs hálózatokon

keresztül; alkalmazás-szolgáltatói szolgáltatások (ASP), nevezetesen tárhely biztosítása olyan számítástechnikai

alkalmazásoknak, amelyek segítségével a felhasználók online zenét tölthetnek le vagy oszthatnak meg, illetve

tárhely biztosítása olyan számítástechnikai alkalmazásoknak, amelyek segítségével a felhasználók zenét,

szórakoztató jellegű audio, video, szöveges és multimédia tartalmat olvashatnak és programozhatnak, valamint

olyan számítástechnikai alkalmazásokat, amelyek zenei felvételeket, szórakoztató jellegű audio, video, szöveges

és multimédia tartalmat tartalmaznak, ideiglenes internet hozzáférés biztosításával kapcsolatos szolgáltatások,

nem letölthető szoftverek használatához, lehetővé téve ezáltal a felhasználóknak, hogy audio, video, szöveges és

egyéb multimédiás tartalmat programozzanak, beleértve zenét, koncerteket, videofelvételeket, rádiós és televíziós

tartalmat, híreket, sportközvetítéseket, játékokat, kulturális rendezvényeket és szórakoztató jellegű programokat;

világméretű számítógépes hálózaton adatok eléréséhez böngészők biztosítása; tájékoztatói, tanácsadási és

konzultációs szolgáltatások informatikai, kutatás-fejlesztési, tudományos és műszaki szolgáltatásokkal, valamint

honlapok készítésével, karbantartásával és tárhelyével kapcsolatban; böngészők biztosítása; informatikai

konzultációs szolgáltatások információk CD-re írásával kapcsolatban; informatikai szolgáltatások, nevezetesen

mások számára adatbázisok és számítógépes hálózatokon elérhető honlapok létrehozása (tervezése); felhasználók

számára (szolgáltatók) internetes hozzáférés biztosítása; informatikai szolgáltatások, nevezetesen erőforrások

online tárolása világméretű számítógépes hálózaton keresztül, lehetővé téve a felhasználók számára audio,video

és szöveges, valamint multimédia tartalmak futtatásának programozását, beleértve zenét, koncerteket,

videofelvételeket, rádióadásokat, televízióműsorokat, híreket,sporteseményeket, játékokat, kulturális

 rendezvényeket és szórakoztató jellegű programokat, úgy, ahogy azok majd sugárzásra kerülnek.

 ( 210 ) M 14 00503

 ( 220 ) 2014.02.17.

 ( 731 )  Dr. Vidovszky Norbert, Budapest (HU)

 ( 541 ) ICE PAD

 ( 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) számítógépek, számítástechnikai perifériák, terminálok; hardverek; számítógépes játékgépek,

mikroprocesszorok, memóriakártyák, monitorok, képernyők, billentyűzetek, kábelek, modemek, nyomtatók,

lemezmeghajtók, adapterek, adapter kártyák, csatlakozók és kezelők; üres számítástechnikai adattárolók,

mágneses adathordozók; szoftverek és mikroszoftverek, nevezetesen operációs rendszerek, adatszinkronizáló

programok és személyi számítógépekhez, valamint laptopokhoz alkalmazásfejlesztő eszközökkel ellátott

programok; előre rögzített, személyes adatok kezelésére szolgáló programok, adatbáziskezelő szoftverek,

karakterfelismerő szoftverek, telefonkezelő szoftverek, számítógépes levelezőprogram, szelektív személyhívó
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szoftverek, mobiltelefon szoftverek; adatbázis szinkronizáló szoftverek, hozzáférést biztosító, böngésző és online

adatbázis kereső programok, számítástechnikai berendezések és szoftverek kombinált telefonos kommunikáció

eléréshez világméretű, informatizált telematikus hálózatok segítségével; MP3 és egyéb digitális formátumokhoz

használt audio lejátszók; laptopok, tabletek (számítógépek), digitális személyi asszisztensek, palmtopok,

elektronikus jegyzetfüzetek, GPS helymeghatározó rendszer, telefonok; telefonhívások, faxok, elektronikus

levelek és egyéb digitális adatok küldésére és fogadására alkalmas, hordozható digitális elektronikus eszközök;

vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok; mobiltelefon alkatrészek; fax berendezések, üzenetrögzítők,

fényképezőgépek, videotelefonok, telefonon alapuló, információgyűjtésre szolgáló szoftverek és felszerelés;

hordozható elektronikus eszközök adatok és üzenetek vezeték nélküli fogadásához, tárolásához és/vagy

továbbításához, valamint olyan elektronikus eszközök, amelyek segítségével a felhasználók személyes adatokat

tárolhatnak vagy kezelhetnek; elektronikus kommunikációs berendezések és eszközök; távközlési eszközök és

készülékek; üzenetek, internetes elektronikus levél és/vagy egyéb adatok egy személyi számítógépen vagy

szerveren rögzített vagy ahhoz hozzárendelt adatbázis alapján egy vagy több, hordozható elektronikus eszközre

történő átirányítására szolgáló szoftverek; távoli számítógép vagy eszköz és messze levő vagy fix számítógép

vagy eszköz között adatszinkronizálásra szolgáló szoftverek; rögzített adatok formájában fontkészlet, betűtípusok

és szimbólumok; ezek rögzítésére szolgáló számítógépes programokat vagy szoftvereket tartalmazó chipek,

lemezek és szalagok; közvetlen hozzáférésű memóriák, csak olvasható memóriák; félvezető memóriák;

számítógépes és elektronikus játékok (szoftverek); fent említett termékek valamennyi alkatrésze, csatlakozó

eleme és tesztkészülék; fent említett termékek használatához szükséges és azokkal együtt értékesített felhasználói

kézikönyv elektronikusan olvasható formátumban, írógépen vagy számítógépen szerkesztve; adattároló eszközök;

merevlemezek; mini adattárolók merevlemez olvasóhoz; előre rögzített hanglemezek, audio kazetták,

audiovizuális szalagok, audiovizuális kazetták, előre rögzített audiovizuális lemezek, audio szalagok (valamennyi

könyvecskével együtt); CD-ROM-ok; digitális sokoldalú lemezek (DVD); egérpadok; elemek és elektronikus

akkumulátorok; újratölthető elemek; töltök; elektronikus akkumulátorok feltöltésére szolgáló eszközök;

fülhallgatók; sztereó fülhallgatók; fülbe dugható fülhallgatók; sztereó hangszórók; hangszórók; hangszórók

otthoni használatra; monitor hangszórók; számítógép-hangszórók; hangszórók egyéni sztereó eszközökhöz;

rádiókészülékek, erősítők, hang rögzítésére és visszaadására szolgáló eszközök, elektromos fonográfok,

lemezjátszók, hi-fi tornyok, mágnesszalagok rögzítésére és visszaadására szolgáló eszközök, hangszórók, több

hangszóróból álló rendszerek, mikrofonok; digitális audio és video eszközök; audio kazetta felvevők és lejátszók,

videokazetta lejátszók és felvevők, kompaktlemez lejátszók, digitális sokoldalú lemez felvevők és lejátszók,

digitális audio szalag felvevők és lejátszók; digitális audio és/vagy video lejátszók; rádiókészülékek;

videokamerák; audio, video és digitális keverők; rádióadók; autóban használható audio eszközök; fent említett

termékekhez tartozó valamennyi alkatrész; fényképezőgépek és/vagy videokamerák tárolására szolgáló táskák és

tartók; mobiltelefon tartók; bőrből készült vagy bőrutánzatú mobiltelefon tartók; szövetből vagy textilből készült

mobiltelefon tartók; MP3 lejátszók, laptopok, tabletek (számítógép), digitális személyi asszisztensek, GPS

 helymeghatározó rendszer, palmtopok és elektronikus jegyzetfüzetek tárolására szolgáló táskák és tartók.

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru) játékkártyák; hordozható

játékgépek; zenélő játékok és játékszerek; zenelejátszók játékszerek); zenélő dobozok játékszerek); hangszerek

játékszerek); cd-és kazetta lejátszók játékszerek); zenélő játékok; elemes játékok; elektronikus játékok; kizárólag

televízióval használható számítógépes játékokon kívüli egyéb számítógépes játékok; szórakoztató elektronikai és

elektromos eszközök (automata, pénzérmével j zsetonnal működő); automata, pénzérmével vagy zsetonnal

működő elektronikus játékok (kizárólag televízióval használható játékokon kívüli egyéb játékok); hordozható

elektronikus eszközök és játékok (kizárólag televízióval használható játékokon és eszközökön kívüli egyéb

eszközök és játékok); kizárólag televízióval használható videojátékokon kívüli egyéb videojátékok; automata és

pénzérmével működő játékgépek; pénzérmével vagy televízióval használható játszóeszközökön kívüli,

számítógépen használt játszóeszközök; video tartalmat megjelenítő játszóeszközök és játékok; elektronikus

játékszerek; számítógéppel használható interaktív játékok és játékszerek; zenélő játékok és játékszerek; saját
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képernyővel rendelkező videojáték gépek; hordozható elektronikus eszközök játékok); játék számítógépek (nem

 működő); játék mobiltelefonok (nem működő); fent említett termékek valamennyi alkatrésze és alkotóeleme.

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) segítségnyújtás üzletvezetéshez; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben;

adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; piackutatás; konzultációk gazdasági közügyekben; vállalatok, szakmai

szervezetek és megyei önkormányzatok részére végzett, kereskedelmi célú lobbitevékenység a döntésmeghozatali

folyamatban való részvétel céljából, valamint ebben a témakörben tanácsadás és stratégiák kialakítása; politikai,

üzleti és gazdasági környezetre vonatkozó piacelemzések; üzletszervezési audit; adatállományok kezelése;

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; reklámanyagok terjesztése (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták), online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámidő bérlete távközlési

médiumban; reklámszövegek publikálása; közönségszolgálat és ezzel kapcsolatos, valamint a közügyek terén

 stratégiai kommunikációra vonatkozó tanácsadás.

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

távközlési szolgáltatások; távközlési hozzáférési szolgáltatások; számítógépes kommunikáció; számítógépek közti

kommunikáció; interneten vagy egyéb adatbázison keresztül adatok és dokumentáció elektronikus továbbítása;

adatok és hírek biztosítása elektronikus továbbítás útján; távközlési hozzáférés biztosítása információt és adatok

letöltését lehetővé tevő weboldalakhoz és elektronikus hírek online szolgáltatásaihoz; távközlési hozzáférés

biztosítása internetes weboldalakhoz; digitális zenéhez való hozzáférés távközlési eszközök segítségével;

elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül vezeték nélküli távközlés biztosítása; vezeték nélküli

elektronikus levelezés, szelektív személyhívó és elektronikus levelezés szolgáltatások, beleértve azon

szolgáltatásokat is, amelyek a felhasználó számára vezeték nélküli adathálózaton keresztül üzenetek küldését

és/vagy fogadását teszik lehetővé; egy-és kétirányú szelektív személyhívó szolgáltatások; számítógépes

kommunikáció, számítógépek közti kommunikáció; telex, távirat és telefon szolgáltatások; televíziós vagy rádiós

műsorszórás; kommunikációs berendezések használati idejének megosztásával kapcsolatos szolgáltatások;

távközlési hozzáférés és kapcsolat biztosítása számítástechnikai adatbázisokhoz és az internethez; audio és video

fájlok folyamatos elektronikus továbbítása és letöltésének biztosítása számítógépen és egyéb kommunikációs

hálózatokon keresztül; interneten információk terjesztésére (továbbítására) vonatkozó szolgáltatások; üzenetek

elektronikus továbbítására vonatkozó szolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokhoz történő

kapcsolódás és hozzáférés biztosítása audio, video vagy multimédia tartalom továbbítása vagy fogadása céljából;

távközlési eszközök elektronikus kommunikációs hálózatokhoz történő csatlakozásának biztosítása audio, video

vagy multimédia tartalom továbbítása vagy fogadása céljából; távközlési hozzáférés biztosítása internetes,

digitális zenét tartalmazó weboldalakhoz; távközlési hozzáférés biztosítása internetes, MP3 tartalommal

rendelkező weboldalakhoz; távközlési eszközökön keresztül digitális zenéhez való hozzáférés biztosítása;

távközlési eszközök internethez vagy számítástechnikai adatbázisokhoz történő csatlakozásának biztosítása;

e-mailre vonatkozó szolgáltatások; információs távközlés (beleértve a weboldalakat is); videofelvételek

terjesztése, zenei és szórakoztató jellegű, televízióműsorokat, mozifilmeket, híreket, sportközvetítéseket,

játékokat, kulturális rendezvényeket, valamint különböző szórakozással kapcsolatos programokat tartalmazó,

előre rögzített videofelvételek terjesztése világméretű számítógépes hálózaton keresztül; video tartalom

folyamatos terjesztése világméretű számítógépes hálózaton keresztül; világméretű számítógépes hálózaton

keresztül történő audio műsorszórásra vonatkozó előfizetés; audio műsorszórás; szövegek, zene, koncertek, rádiós

műsorok audio műsorszórása, zenei és szórakoztató jellegű, televízióműsorokat, mozifilmeket, híreket,

sportközvetítéseket, játékokat, kulturális rendezvényeket, valamint különböző, szórakozással kapcsolatos

programokat tartalmazó, előre rögzített videofelvételek terjesztése számítógépen és egyéb kommunikációs

hálózatokon keresztül; audio tartalom folyamatos terjesztése világméretű számítógépes hálózaton keresztül; audió

és video fájlok elektronikus továbbítása kommunikációs hálózatokon keresztül; kommunikációs szolgáltatások,

nevezetesen P2P fájlmegosztó szolgáltatások (zene, video és audio felvételek elektronikus továbbítása

kommunikációs hálózatokon keresztül); online hirdetőtáblák biztosítása számítógép használók közötti üzenetek
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továbbítására szórakozás, zene, koncertek, videofelvételek, rádióműsorok, televízióműsorok, mozifilmek, hírek,

sportközvetítések, játékok és kulturális rendezvények területén; közlési berendezések és elektronikus postafiókok

bérlése; elektronikus hírekkel kapcsolatos szolgáltatások (hírügynökség (hírek)); faxok és üzenetek továbbításával

kapcsolatos szolgáltatások; adatok és információ továbbítása elektronikus úton, számítógép, kábel, rádió, távíró,

hangposta, e-mail, fax berendezés, televízió, mikrohullám, lézernyaláb, kommunikációs műhold vagy

elektronikus kommunikációs eszközök segítségével; audiovizuális eszközök segítségével adatok továbbítása,

amelyet adatfeldolgozó készülékek vagy számítógépek ellenőriznek; tájékoztatási, tanácsadási és konzultációs

szolgáltatások távközlési szolgáltatásokkal kapcsolatban; távközlési eszköz segítségével hozzáférési idő

biztosítása multimédiás dokumentumokat tartalmazó weboldalakhoz; távközlési eszköz segítségével hozzáférés

biztosítása adatbázisokhoz és telefonkönyvekhez, kommunikációs hálózatokon keresztül, zenével, video-

felvételekkel, mozifilmekkel, televíziós műsorokkal, játékokkal és sportközvetítésekkel kapcsolatos adatokhoz

való hozzájutás érdekében; felhasználók számára távközlési hozzáférési idő biztosítása elektronikus

kommunikációs hálózatokhoz, harmadik fél szervereihez, processzorokhoz és számítógép használókhoz mutató

 adatok és linkek azonosítására, lokalizálására, csoportosítására, szétosztására és kezelésére szolgáló eszközökkel.

 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) tudományos és műszaki téren mérnökök által végzett becslések,

szakvélemények és kutatói tevékenység; kutatás és fejlesztés mások részére; számítástechnikai berendezések és

eszközök tervezése és fejlesztése; számítógépekkel, számítástechnikai berendezésekkel, eszközökkel és

szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás; multimédia és audiovizuális szoftverekkel, programozással kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; informatikai rendszerek, adatbázisok és számítástechnikai alkalmazásokkal

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; grafikai tervezés internetes weboldalak gépi kódra történő fordításához;

online tájékoztatás számítógépekkel, számítástechnikai berendezésekkel és eszközökkel, szoftverekkel

kapcsolatban, világméretű számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; honlapok készítése és karbantartása;

mások weboldalainak tárhely biztosítása; adatok eléréséhez böngészők biztosítása kommunikációs hálózatokon

keresztül; alkalmazás-szolgáltatói szolgáltatások (ASP), nevezetesen tárhely biztosítása olyan számítástechnikai

alkalmazásoknak, amelyek segítségével a felhasználók online zenét tölthetnek le vagy oszthatnak meg, illetve

tárhely biztosítása olyan számítástechnikai alkalmazásoknak, amelyek segítségével a felhasználók zenét,

szórakoztató jellegű audio, video, szöveges és multimédia tartalmat olvashatnak és programozhatnak, valamint

olyan számítástechnikai alkalmazásokat, amelyek zenei felvételeket, szórakoztató jellegű audio, video, szöveges

és multimédia tartalmat tartalmaznak, ideiglenes internet hozzáférés biztosításával kapcsolatos szolgáltatások,

nem letölthető szoftverek használatához, lehetővé téve ezáltal a felhasználóknak, hogy audio, video, szöveges és

egyéb multimédiás tartalmat programozzanak, beleértve zenét, koncerteket, videofelvételeket, rádiós és televíziós

tartalmat, híreket, sportközvetítéseket, játékokat, kulturális rendezvényeket és szórakoztató jellegű programokat;

világméretű számítógépes hálózaton adatok eléréséhez böngészők biztosítása; tájékoztatói, tanácsadási és

konzultációs szolgáltatások informatikai, kutatás-fejlesztési, tudományos és műszaki szolgáltatásokkal, valamint

honlapok készítésével, karbantartásával és tárhelyével kapcsolatban; böngészők biztosítása; informatikai

konzultációs szolgáltatások információk CD-re írásával kapcsolatban; informatikai szolgáltatások, nevezetesen

mások számára adatbázisok és számítógépes hálózatokon elérhető honlapok létrehozása (tervezése); felhasználók

számára (szolgáltatók) internetes hozzáférés biztosítása; informatikai szolgáltatások, nevezetesen erőforrások

online tárolása világméretű számítógépes hálózaton keresztül, lehetővé téve a felhasználók számára audio,video

és szöveges, valamint multimédia tartalmak futtatásának programozását, beleértve zenét, koncerteket,

videofelvételeket, rádióadásokat, televízióműsorokat, híreket,sporteseményeket, játékokat, kulturális

 rendezvényeket és szórakoztató jellegű programokat, úgy, ahogy azok majd sugárzásra kerülnek.

 ( 210 ) M 14 00505

 ( 220 ) 2014.02.19.

 ( 731 )  Fireplace Kft., Kistokaj (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   11    Fűtőkészülékek; kandalló kályhák; kandallóbetétek; hőcserélők; háztartási fűtőberendezések.

 35    Kandalló kályhák kereskedelme; irodai és kereskedelmi adminisztráció; információ és tanácsadás

 fogyasztóknak.

  40    Fémmegmunkálás.

  42    Műszaki tervezés, fejlesztés; ipari formatervezés.

 ( 210 ) M 14 00509

 ( 220 ) 2014.02.19.

 ( 731 )  NATURA-PRO Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztő Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Papócsi Katalin, Budapest

 ( 541 ) PRIMPROTEIN

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); mikrobiológiai eredetű cellulóz étkezési célra.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00510

 ( 220 ) 2014.02.19.

 ( 731 )  TELEKOM-Line Kft., Szolnok (HU)

  ( 546 )

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

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

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

drazsék; bonbonok; száraz hüvelyes termékek; nápolyik; édességek; reggeliző termékek; sütési alapanyagok;

 aszalványok.

 ( 210 ) M 14 00513

 ( 220 ) 2014.02.19.

 ( 731 )  BONUS NYELVISKOLA BT., Tárnok (HU)

 ( 541 ) BONUS NYELVISKOLA

 ( 511 ) 9    Oktatóberendezések és- felszerelések, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló

készülékek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; mágneses adathordozók;

 hanglemezek.

 16    Borítékok (papíráruk), brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból,

csomagolópapír, dossziék (papíráruk), fedelek, kötések, borítók (papíráruk), fényképek (nyomtatott),

formanyomtatványok, űrlapok, füzetek, hírlevelek, irattartók (irodai cikkek), jegyek, kártyák, katalógusok,

naptárak, nyomtatványok, öntapadó címkék (papíráruk), papíráruk, plakátok, falragaszok papírból vagy

kartonból, poszterek, prospektusok, sablonok (papíráruk), sokszorosító papírok, szórólapok, transzparensek,

 világító papír, zászlók papírból.

  41    Szakmai képzés, oktatás, nyelvoktatás.

 ( 210 ) M 14 00517
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 ( 220 ) 2014.02.19.

 ( 731 )  Barnai Csaba Róbert, Kisvárda (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    CD-ROM (kompakt) lemezek.

 16    Atlaszok, brosúrák, vékony fűzött könyvek; hírlevelek; kézikönyvek; könyvek; nyomtatványok; oktatási

 eszközök, a készülékek kivételével.

 41    Eszmecserék, kollokviumok szervezése, lebonyolítása; élő adások bemutatása; gyakorlati képzés

(szemléltetés); könyvkiadás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető

 elektronikus publikációk, nem letölthetőek; szemináriumok rendezése és vezetése.

 ( 210 ) M 14 00532

 ( 220 ) 2014.02.21.

 ( 731 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00533

 ( 220 ) 2014.02.21.

 ( 731 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00534

 ( 220 ) 2014.02.21.

 ( 731 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00535

 ( 220 ) 2014.02.21.

 ( 731 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00536

 ( 220 ) 2014.02.21.

 ( 731 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00548

 ( 220 ) 2014.02.24.

 ( 731 )  DIRE Studio Kft., Pomáz (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Exponált filmek; fényképezőgépek; fényképészeti képkeresők, irányzó beállítók; fénymérők; fénymérők,

megvilágításmérők; objektívek, lencsék (optikai); operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített; optikai

cikkek; számítógép programok (letölthetők); számítógép programok (rögzített); számlálók, mérőműszerek;

szárítóállványok fényképészethez; távmérő műszerek, távolságmérők; távmérő műszerek, teleméterek; tokok

 kizárólag fényképészeti készülékek és műszerek részére; vakuk (fényképészeti); zárkioldók (fényképészet).

 42    Műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban;

számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép

programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes rendszerek tervezése;

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép-programozás;

 számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 14 00549

 ( 220 ) 2014.02.24.

 ( 731 )  DIRE Studio Kft., Pomáz (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Exponált filmek; fényképezőgépek; fényképészeti képkeresők, irányzó beállítók; fénymérők; fénymérők,

megvilágításmérők; objektívek, lencsék (optikai); operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített; optikai

cikkek; számítógép programok (letölthetők); számítógép programok (rögzített); számlálók, mérőműszerek;

szárítóállványok fényképészethez; távmérő műszerek, távolságmérők; távmérő műszerek, teleméterek; tokok

 kizárólag fényképészeti készülékek és műszerek részére; vakuk (fényképészeti); zárkioldók (fényképészet).

 42    Műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban;

számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép

programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes rendszerek tervezése;

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép-programozás;

 számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 14 00550

 ( 220 ) 2014.02.24.

 ( 731 )  DIRE Studio Kft., Pomáz (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Exponált filmek; fényképezőgépek; fényképészeti képkeresők, irányzó beállítók; fénymérők; fénymérők,

megvilágításmérők; objektívek, lencsék (optikai); operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített; optikai

cikkek; számítógép programok (letölthetők); számítógép programok (rögzített); számlálók, mérőműszerek;

szárítóállványok fényképészethez; távmérő műszerek, távolságmérők; távmérő műszerek, teleméterek; tokok

 kizárólag fényképészeti készülékek és műszerek részére; vakuk (fényképészeti); zárkioldók (fényképészet).

 42    Műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban;

számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép

programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes rendszerek tervezése;

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép-programozás;

 számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
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 ( 210 ) M 14 00551

 ( 220 ) 2014.02.24.

 ( 731 )  Zempléni Helyi Termék Kft., Szerencs (HU)

 ( 541 ) OmniGuide

 ( 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) okostelefon, táblagép, PDA és navigációs készülékek.

 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) valamint turisztikai célú szoftver és térképszoftver alapú

 szolgáltatás.

 ( 210 ) M 14 00552

 ( 220 ) 2014.02.24.

 ( 731 )  Eszesvin Kft., Csengőd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 14 00553

 ( 220 ) 2014.02.24.

 ( 731 )  Eszesvin Kft., Csengőd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 14 00560

 ( 220 ) 2014.02.24.

 ( 731 )  Magyar Vízilabda Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sós Anna, 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
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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.

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

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

 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); szurkolói banner

 papírból; tapstábla papírból; szurkolói óriáskéz papírból.

 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); kereplő műanyag; szurkolói szócső műanyag; mobiltelefon tok műanyag; karkötő műanyag.

 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.

 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.

 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); bögrék; csészék.

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 művirágok.

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

 karácsonyfadíszek.

 ( 210 ) M 14 00575

 ( 220 ) 2014.02.25.

 ( 731 )  Hegyi Nóra és Társa Vezetési Tanácsadó Kft., Rácalmás (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   28    Táblajátékok; kártyák; tréningkellékek.

 41    Coaching; filmek gyártása, kivéve reklámfilmeket; klubszolgáltatások; oktatás; szemináriumok rendezése és

 vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; fordítói szolgáltatások.

  43    Kávéházak.

 ( 210 ) M 14 00602

 ( 220 ) 2014.02.27.

 ( 731 )  Hontiné Aranyos Edit, Budapest (HU)

 Honti Hanna Barbara, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai termékek, testápolók, kozmetikai bőrápoló szerek, arckrémek, balzsamok, kozmetikai krémek,

kozmetikai pakolások, kozmetikai festékek, sminkek, arcfestékek, napvédő kozmetikai készítmények,

bőrkonzerváló szerek, kozmetikai fogyasztószerek, masszázs gélek nem gyógyászati célokra, ajakápoló krémek,

ajakrúzsok, hajápoló kozmetikai szerek, samponok, hajfestékek, hajkondicionálók, illatszerek, dezodorok,

kozmetikai festékeltávolító termékek, szappanok, szemöldök ápolására szolgáló kozmetikai szerek, szőrtelenítő

 szerek, körömápolási cikkek, körömlakkok.

 41    Nevelés; szakmai képzés; egészségvédő klubok szolgáltatásai, egészségvédő és fitnesz tréningek,

 programok.

 44    Egészségügyi tanácsadás, életmód-tanácsadás, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások és tanácsadás,

 szolárium szolgáltatások; egészségügyi és kozmetikai berendezések kölcsönzése.

 ( 210 ) M 14 00618

 ( 220 ) 2014.02.28.

 ( 731 )  ATMA 2005 Oktatási Kft., Budapest (HU)

 Nemzetközi Masszázs Akadémia Kft., Budapest (HU)

 Nemzetközi Masszázs Oktatási Kft., Budapest (HU)

 Balance Program Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Masszázzsal kapcsolatos reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

  41    Masszázzsal kapcsolatos nevelés, szakmai képzés.

  44    Masszázs és fizikoterápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 00629

 ( 220 ) 2014.03.03.

 ( 731 )  Negyedi Kft., Cegléd (HU)

 ( 541 ) HOME MAX

 ( 511 )   20    Bútorok, tükrök, keretek.

  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra, üveg, porcelán.

  24    Textíliák és textiláruk, ágyneműk, asztalneműk.

  27    Szőnyegek, lábtörlők, padlóburkolatok.

 ( 210 ) M 14 00631

 ( 220 ) 2014.03.03.

 ( 731 )  Rácz Zsuzsa, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sütő Katalin ügyvéd, Budapest

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 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 00633

 ( 220 ) 2014.03.03.

 ( 731 )  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd, 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; motorkerékpár-üléshuzatok; 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 00634

 ( 220 ) 2014.03.03.

 ( 731 )  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd, 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; motorkerékpár-üléshuzatok; 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.
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 ( 210 ) M 14 00635

 ( 220 ) 2014.03.03.

 ( 731 )  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd, 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; motorkerékpár-üléshuzatok; 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 00639

 ( 220 ) 2014.03.04.

 ( 731 )  Nagy és Fiai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) birdiecar.hu

 ( 511 ) 7    Aggregátorok; anyagmozgató gépek; aratógépek; csónakmotorok; elektromotorok, villamos motorok, nem

földi járművek részére; fűnyírógépek; hidraulikus motorok; mezőgazdasági gépek; motorok nem szárazföldi

 járművekhez.

 12    Anyagmozgató targoncák; autóbuszok; bevásárlókocsik; billenőkocsik; elektromos járművek;

elektromotorok földi járművekhez; emelőtargoncák; gépkocsik; golfkocsik; hajók; háromkerekű szállítójárművek;

kerékpárok; lakókocsik; légi járművek; mentőautók; motorkerékpárok; mozdonyok; robogók; sportkocsik;

 személygépkocsik; traktorok; villamoskocsik; vízi járművek; vontatók.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; eladási propaganda

mások számára; hirdetési hely kölcsönzése; import-export ügynökségek; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámozás; számítógépes nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások;

 televíziós reklámozás.

 ( 210 ) M 14 00646

 ( 220 ) 2014.03.04.

 ( 731 )  Martinyak Kft.., Töltéstava (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Vodkaalapú ízesített szeszesitalok.

  35    Vodkaalapú ízesített szeszes italok kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 14 00651
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 ( 220 ) 2014.03.04.

 ( 731 )  Uniqball Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Fényképezőgép, video felvevő és egyéb hasonló optikai eszközök és műszerek tartószerkezete, állványa és

 tartófejei; háromlábak és teleszkópos tartók, gömbfejes, csuklós fejszerkezetek állványokhoz, háromlábakhoz.

 ( 210 ) M 14 00653

 ( 220 ) 2014.03.05.

 ( 731 )  SENZOR Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 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 00666

 ( 220 ) 2014.03.05.

 ( 731 )  Kovács Károlyné Márton Mária, Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Schrenk Tamás, Tolna

 ( 541 ) MÁRTON

 ( 511 )  29    Ajvár/tartósított paprika; dzsemek; fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott fokhagyma; gomba, tartósított;

gyömbérdzsem; gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, főtt; kolbász; lekvár;

 sajtok; savanyúságok; sonka; szalonna; szárított zöldségek; zöldségek, főtt zöldségek, tartósított.

 30    Aromák, az illóolajok kivételével; aromák italokhoz, az illóolajok kivételével; aromák süteményekhez, az

illóolajok kivételével; aromás készítmények élelmezéshez; ánizsmag; bors; chow-chow [ízesítőszer]; chutney

[fűszeres ízesítő]; curry [fűszer]; csillagánizs; édesítőszerek, (természetes -); ételízesítő [fűszer]; fahéj [fűszer];

fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; ízesítőszerek; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti füvek,

konzervált [ízesítőszer]; méz; paprika, őrölt [ételízesítő]; szegfűszeg [fűszer]; szerecsendió; tea*; vadon élő

 fűszernövények; liszt.

 33    Alkoholos eszenciák; alkoholos italok, a sörök kivételével; alkoholos kivonatok; borok; emésztést elősegítő

italok [tömény italok és likőrök]; gyümölcskivonatok, alkoholos gyümölcstartalmú alkoholos italok; szeszes

 italok.

 ( 210 ) M 14 00669

 ( 220 ) 2014.03.05.

 ( 731 )  Szommer Renáta, Budapest (HU)

 ( 541 ) NATURKING

 ( 511 )  3    Illóolajok, kozmetikai cikkek, fogkrémek.

 5    Étrendkiegészítők emberek és állatok számára.

  29    Étkezési olajok és zsírok, lekvárok, zselék, élemiszerek.

 ( 210 ) M 14 00670

 ( 220 ) 2014.03.05.

 ( 731 )  FKN GASTRO HUNGARY Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; közvélemény-kutatás;

kutatás ügyletekkel kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok

kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok

 terjesztése;reklámszövegek publikálása; szállodai üzletvezetés; üzleti menedzselés előadóművészek részére.

 41    Diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása; hangversenyek szervezése és

lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportversenyek rendezése;

szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;

 szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videófilmezés; zenei produkciók.

 43    Bár szolgáltatások; bisztrók; étkezdék; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; rendezvényhez termek

 kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 00682

 ( 220 ) 2014.03.06.

 ( 731 )  MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 00683

 ( 220 ) 2014.03.06.

 ( 731 )  MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 00689

 ( 220 ) 2014.03.07.

 ( 731 )  DEXON Systems Kft., Budaörs (HU)

 ( 541 ) DEXON Systems

 ( 511 )  9    Információtechnológiai és audiovizuális berendezések

 ( 210 ) M 14 00690

 ( 220 ) 2014.03.07.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 11. szám, 2014.06.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1107



 ( 731 )  KK Kavics Beton, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 541 ) SAVARIA

 ( 511 )   19    Térkövek, burkolatok, szegélykövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00713

 ( 220 ) 2012.04.03.

 ( 731 )  Rewe Group Verlag GmbH, Wr. Neudorf (AT)

 ( 740 )  SBGK Patent and Low Offices, Budapest

 ( 541 ) Maxima

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek a 16. osztályba tartoznak; nyomdaipari

termékek; folyóiratok; újságok és könyvek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és

oktatási anyagok (készülékek kivételével); kuponfüzetek, kartonból és/vagy más papírból készült kódolatlan

 bonok és előfizetett kártyák, beleértve a plasztik bevonatúakat is; irodai cikkek (bútorok kivételével).

 41    Oktatás; képzés nyújtása; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; film, televízió, internet televízió

és rádió programok vagy adások fejlesztése, tervezése és gyártása (oktatási, tanulmányi és szórakoztatási célokra

és hírközlésre); (nem hirdetési célú) újság-, folyóirat- és könyvkiadás (elektronikus formában is); (nem letölthető)

elektronikus kiadványok nyújtása; show műsorok, kvízműsorok, játékok, meghallgatások (oktatás és

szórakoztatás), színházi, sport- és zenei események készítése és lebonyolítása és versenyek szervezése (oktatás és

szórakoztatás); filmgyártás és hangstúdió szolgáltatások; fényképezés; forgatókönyvírás; kiadói szolgáltatások

(nyomdai szolgáltatások kivételével); filmkölcsönzés, szövegek szerkesztése; hírriporteri szolgáltatások;

fotóriportok készítése; szövegkiadás (reklámszövegek kivételével); eseményekre (szórakoztatásra) vonatkozó

információk; internetes televízió, televízió és rádió műsorok szerkesztése; helyfoglalás szórakoztatási

 eseményekre; kulturális, sport és szórakoztatási célú díjkiosztók.

 ( 210 ) M 14 00728

 ( 220 ) 2014.03.10.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

 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).
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 ( 210 ) M 14 00729

 ( 220 ) 2014.03.10.

 ( 731 )  SORRENTO-ICE Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Fagylaltgépek.

  30    Fagylalt, jeges desszertek.

  43    Fagylaltozó, mozgó árusítás, kitelepülés.

 ( 210 ) M 14 00731

 ( 220 ) 2014.03.10.

 ( 731 )  T-Systems Magyarország Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Magyar Telekom Nyrt., Dr. Török Éva, Budapest

 ( 541 ) SmartUp Program

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00734

 ( 220 ) 2014.03.10.

 ( 731 )  Bodnár Zsolt 100%, Fehérgyarmat (HU)

 ( 541 ) ARANYALMA

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 210 ) M 14 00739

 ( 220 ) 2014.03.11.

 ( 731 )  BL TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyál (HU)

 ( 740 )  Dr. Szőke Viktor Ügyvédi Iroda, Debrecen

  ( 546 )

 ( 511 )  11    Fagyasztók, hűtőgépek, hűtőgépek és készülékek, hűtőkészülékek és hűtőberendezések, hűtőszekrények,

 hűtőtartályok.

 ( 210 ) M 14 00746

 ( 220 ) 2014.03.12.

 ( 731 )  COFIDIS Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)

 ( 541 ) Cofidis-Hitelek, válogatott jó feltételekkel

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység;

hitelirodák; hitelkártya-szolgáltatások; hitelkártyák kibocsátása; információk nyújtása biztosítási ügyekben;

jelzálog-hitelezés; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett; pénzügyi információk

nyújtása; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetéses

hitelnyújtás; telebank szolgáltatások; tőkekihelyezés, tőkeberuházás; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése;

 zálogkölcsönzés.

 ( 210 ) M 14 00751
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 ( 220 ) 2014.03.12.

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

 ( 740 )  Székesfehérvári 6-os sz. Ügyvédi Iroda, dr. Vörös Zsolt ügyvéd, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 00752

 ( 220 ) 2014.03.12.

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

 ( 740 )  Székesfehérvári 6-os sz. Ügyvédi Iroda, dr. Vörös Zsolt ügyvéd, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 00753

 ( 220 ) 2014.03.12.

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

 ( 740 )  Székesfehérvári 6-os sz. Ügyvédi Iroda, dr. Vörös Zsolt ügyvéd, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 00759

 ( 220 ) 2014.03.13.

 ( 731 )  MECHANICAL ART Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kozma Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok; pálinkák, brandyk; cseresznyepálinka; szeszes italok.

 ( 210 ) M 14 00761

 ( 220 ) 2014.03.13.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Rendezvények szervezése, ehhez kapcsolódóan hirdetés, reklámozás, adminisztráció.

  41    Szórakoztató, sport- és kulturális rendezvények szervezése.

  43    Rendezvények lebonyolítása, ehhez kapcsolódó vendéglátás, időleges szálláshely szolgáltatás.
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 ( 210 ) M 14 00773

 ( 220 ) 2014.03.14.

 ( 731 )  Vida Családi Borbirtok Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Dr. Klacsmann Dávid, Klacsmann Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) kékfrakkos

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 14 00774

 ( 220 ) 2014.03.14.

 ( 731 )  ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika 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).

 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 14 00775

 ( 220 ) 2014.03.14.

 ( 731 )  ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika 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).

 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 14 00778

 ( 220 ) 2014.03.14.

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

 ( 740 )  Dr. Csere Sylvia Szonja, Csere Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek világításra (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.

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).

 12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (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).

 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).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 00779

 ( 220 ) 2014.03.14.

 ( 731 )  Baby Life Care Hungary Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Digitális fájlok továbbítása; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok

biztosítása; internetes beszélgetőszobák biztosítása; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; tudakozók,

információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján]; üdvözlőkártyák továbbítása online;

 üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; videokonferencia szolgáltatások.

 42    Elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; felhők szétoszlatása; klinikai próbák; tudományos

 kutatás; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára.

 44    Alternatív orvosi szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások;

egészségügyi tanácsadás; gyógyászati berendezések bérbeadása; gyógyhelyek szolgáltatásai; gyógyszerészeti

tanácsadás; klinikák; kórházi szolgáltatások; laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások; mesterséges
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megtermékenyítési szolgáltatások; orvosi klinikák szolgáltatásai; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; otthonok

lábadozók utókezelésére; plasztikai sebészek szolgáltatásai; plasztikai sebészet; pszichológus szolgáltatásai;

 szülésznők szolgáltatásai; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; vérbanki szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 00784

 ( 220 ) 2014.03.14.

 ( 731 )  Bács-Kiskun Megyei Önkörmányzat Hivatala, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Jeney Szabolcs, Kecskemét

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00786

 ( 220 ) 2014.03.17.

 ( 731 )  Tsang Wing Chung, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Deme János, Deme Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 14 00800

 ( 220 ) 2014.03.18.

 ( 731 )  Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Bercsényi Erika, Győr

  

( 554 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); égetett szeszesitalok; szeszesitalok; likőr; gyomorkeserű

 [bitter] italok.

 ( 210 ) M 14 00804

 ( 220 ) 2014.03.18.

 ( 731 )  CIPÓREN Kft., Budapest (HU)
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 ( 541 ) ÉDESMINDEGY

 ( 511 )  29    Dzsemek, gyümölcsök, főtt gyümölcspép, disznóhús, humusz, joghurt, kandírozott (cukrozott) gyümölcsök,

húskrémtálak, vegetáriánus krémtálak, lekvár, mák, shake-k, sajtok, tej, tejtermékek, vadhús, zöldségek, főtt,

 zöldségsaláták, hús.

 30    Amerikai palacsinták; amerikaimogyorós cukrászsütemények; cukrászsütemények; csokoládé; egyedi

 készítésű sütemények; édességek; torták, kávé, sós kekszek.

  43    Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; kávéházak, vendéglátóipar; cukrászdák.

 ( 210 ) M 14 00807

 ( 220 ) 2014.03.18.

 ( 731 )  Scitec International S.ár.l., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK 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);

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- 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

szarinti 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 00840

 ( 220 ) 2014.03.20.

 ( 731 )  Körös Épker Kft., Békés (HU)

  ( 546 )

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

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és
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szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00843

 ( 220 ) 2014.03.20.

 ( 731 )  HALKER Kft., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Gödry Zoltán, Balatonboglár

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Halból készített ételek; halfilé; hal, nem élő.

 ( 210 ) M 14 00844

 ( 220 ) 2014.03.20.

 ( 731 )  NanGenex Nanotechnology Inc., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek, vegyi készítmények gyógyászati használatra; táplálékkiegészítők gyógyászati használatra;

 tápanyag adalékok, tápanyagok mikroorganizmusok számára; diagnosztikai készítmények.

9    Diagnosztikai műszerek, megfigyelő műszerek, mérőműszerek, precíziós mérőműszerek, elektronikus

mérőkészülékek, elektronikus felügyeleti műszerek, jelzőműszerek, szabályozóműszerek; laboratóriumi

 eszközök.

 42    Gyógyszerészeti kutatás-fejlesztés; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; új termékek kutatása és

 fejlesztése mások számára.

 ( 210 ) M 14 00847

 ( 220 ) 2014.03.19.

 ( 731 )  Kanizsa Trend Kft., Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Gál Zsuzsanna, Dr. Gál Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ANDIAMO

 ( 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).

 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).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00848

 ( 220 ) 2014.03.19.
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 ( 731 )  Kanizsa Trend Kft., Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Gál Zsuzsanna, Dr. Gál Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ANDARE

 ( 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).

 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).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00849

 ( 220 ) 2014.03.20.

 ( 731 )  Indivizo Munkaerő Kiválasztási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Engelbrecht Annamária, Nyitrai és Engelbrecht Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) INDIVIZO

 ( 511 )  35    Állásközvetítő irodák; hirdetési hely kölcsönzése; információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezés; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; üzletszervezési és üzletvezetési

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

 38    Elektronikus levelezés, e-mail; számítógép terminálok közötti összeköttetések; üzenetek és képek

 továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; videokonferencia szolgáltatások.

 42    Elektronikus adattárolás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; számítógép programok

adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép szoftver tanácsadás;

 szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 14 00850

 ( 220 ) 2014.03.20.

 ( 731 )  Indivizo Munkaerő Kiválasztási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Engelbrecht Annamária, Nyitrai és Engelbrecht Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Állásközvetítő irodák; hirdetési hely kölcsönzése; információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezés; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; üzletszervezési és üzletvezetési

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

 38    Elektronikus levelezés, e-mail; számítógép terminálok közötti összeköttetések; üzenetek és képek

 továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; videokonferencia szolgáltatások.

 42    Elektronikus adattárolás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; számítógép programok

adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép szoftver tanácsadás;

 szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 14 00857

 ( 220 ) 2014.03.21.

 ( 731 )  HVG Kiadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hámori Sándor, Hámori Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00858

 ( 220 ) 2014.03.21.

 ( 731 )  Q.P. Kft., Pécsvárad (HU)

 ( 740 )  dr. Füredi Péter, Pécs

 ( 541 ) Első Nemzeti Zuhanásbiztonsági Akadémia

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; munkaerő-toborzás;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

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

médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; szponzorok felkutatása;

telemarketing szolgáltatások; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

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

 szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 14 00860

 ( 220 ) 2014.03.24.

 ( 731 )  Napcsillag Kft., Ajka (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi szolgáltatások élelmiszerekkel,

 illatszerekkel és háztartási cikkekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 14 00862

 ( 220 ) 2014.03.24.

 ( 731 )  VIRBAC, CARROS (FR)

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

 ( 541 ) FIPROLINE

 ( 511 )  5    Állatgyógyászati készítmények; parazitaölő (antiparazita) készítmények állatoknak külsőleges használatra.

 ( 210 ) M 14 00865

 ( 220 ) 2014.03.24.

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

 ( 541 ) Concorde Kiemelt Vagyonkezelés

 ( 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 14 00866

 ( 220 ) 2014.03.24.

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

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

 ( 541 ) Concorde Kiemelt Vagyonkezelő

 ( 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 14 00871

 ( 220 ) 2014.03.24.

 ( 731 )  Next Move Kft., Budapest (HU)

  

( 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 00894

 ( 220 ) 2014.03.24.

 ( 731 )  Promix Marketing Kommunikációs és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kállay-Németh Imola, Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Passivity

 ( 511 ) 9    Számítógépes játékszoftver; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógép programok

 [letölthető]; számítógépprogramok, rögzített.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 11. szám, 2014.06.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1118



  28    Táblajátékok; társasjátékok.

  41    Szórakoztatás.

 ( 210 ) M 14 00896

 ( 220 ) 2014.03.24.

 ( 731 )  Wagner-Heli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Parádsasvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Légijármű bérlete; légi szállítás.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások; állatkozmetika; állatok ápolása; állattenyésztés.

 ( 210 ) M 14 00899

 ( 220 ) 2014.03.25.

 ( 731 )  Földes Nándor, Budakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Ivópohár, pálinkás pohár.

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

 ( 210 ) M 14 00903

 ( 220 ) 2014.03.25.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok, mosó- és tisztítószerek, testhintőpor, haj- és testápoló tejek, hajápolók, készítmények fejbőr és

haj ápolására, samponok, kondicionálók és hajkondicionálók, hajápoló készítmények hajgubancok eltávolítására

és megelőzésére, fogkrémek, száj- és fogápoló készítmények, gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalett

készítmények, szépségápoló szerek fürdéshez és tusoláshoz, babaápolók, bőrápoló készítmények, haj-, test- és

bőrápoló olajok, krémek és fejek, olajok és krémek, kozmetikumok, hintőporok, impregnált tisztító korongok,

törlők és kendők kozmetikai használatra, nedvesített vagy impregnált tisztító korongok, törlők vagy kendők, a

 felsorolt valamennyi áru csecsemők és/vagy gyermekek számára.

5    Nadrágpelenkák babáknak; gyógyhatású készítmények a fej és a bőr kezelésére; kenőcsök, krémek és tejek a

pelenka által okozott kiütések kezelésére, bőrtonikok, gyógyhatású bőrápoló krémek és tejek; petróleumzselé

 gyógyászati célokra; a felsorolt valamennyi áru csecsemők és/vagy gyermekek számára.

 ( 210 ) M 14 00904

 ( 220 ) 2014.03.25.

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

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 591 )

 ( 511 ) 3    Szappanok, mosó- és tisztítószerek, testhintőpor, haj- és testápoló tejek, hajápolók, készítmények fejbőr és

haj ápolására, samponok, kondicionálók és hajkondicionálók, hajápoló készítmények hajgubancok eltávolítására

és megelőzésére, fogkrémek, száj- és fogápoló készítmények, gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalett

készítmények, szépségápoló szerek fürdéshez és tusoláshoz, babaápolók, bőrápoló készítmények, haj-, test- és

bőrápoló olajok, krémek és fejek, olajok és krémek, kozmetikumok, hintőporok, impregnált tisztító korongok,

törlők és kendők kozmetikai használatra, nedvesített vagy impregnált tisztító korongok, törlők vagy kendők, a

 felsorolt valamennyi áru csecsemők és/vagy gyermekek számára.

5    Nadrágpelenkák babáknak; gyógyhatású készítmények a fej és a bőr kezelésére; kenőcsök, krémek és tejek a

pelenka által okozott kiütések kezelésére, bőrtonikok, gyógyhatású bőrápoló krémek és tejek; petróleumzselé

 gyógyászati célokra; a felsorolt valamennyi áru csecsemők és/vagy gyermekek számára.

 ( 210 ) M 14 00905

 ( 220 ) 2014.03.25.

 ( 731 )  Roni's Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár István, Dr. Molnár István Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 00912

 ( 220 ) 2014.03.26.

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

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

 ( 541 ) Dreher 24. Frissítően természetes

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok; sörök; malátasör.

 ( 210 ) M 14 00924

 ( 220 ) 2014.03.26.

 ( 731 )  Nagyné Farkas Andrea, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 6    Ajtóbetétek, ajtócsukó készülékek (nem elektromos), ajtókeretek, ajtótokok, ajtókilincsek fémből;

ajtókopogtatók, ajtónyitó szerkezetek (nem elektromos), ajtóreteszek, ajtószerelvények fémből, ajtóvasalások,

ajtózárak fémből; alumínium; cégtáblák, cégérek fémből; kulcsok, kulcstartók, fémgyűrűk kulcsokhoz; lakatok;

küszöbök fémből, fémlemezek, lambériák, falburkolatok fémből, gombkilincsek, gombfogantyúk fémből,

 öntőformák; házszámok fémből (nem világító); levélszekrény.

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

ajtótokok, ajtótáblák; építési (hőszigetelő) üveg; faburkolatok, parkettafák, parketták, padlók, padló burkoló

mozaiklapok nem fémből, burkolólapok; kandalló burkolatok; redőnyök nem fémből, falborítások, zsaluk,

spaletták nem fémből; postaláda, beton, kapuk, kerítések nem fémből; lépcsőfokok, lugasok, mobil épületek,

 művészeti tárgyak kőből, betonból vagy márványból; világító útburkolat.

 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 14 00927

 ( 220 ) 2014.03.25.

 ( 731 )  Home-Reality Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 36    Értékbónok kibocsátása; kedvezményes egészség és ajándék utalványok kibocsátása; kafetéria utalványok

 kibocsátása.

 ( 210 ) M 14 00935

 ( 220 ) 2014.03.27.

 ( 731 )  Nemesdaróczi Rita, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; árusító standok bérbeadása;

beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; hirdetési hely kölcsönzése; import-export ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kirakatrendezés; marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi

adminisztrációja; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok kölcsönzése;
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reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, árurmnták] terjesztése; reklámozás; reklámszövegek

publikálása; segítségnyújtás üzletvezetéshez; vásárlási megrendelések ügyintézése; vásárlási megrendelések

 ügyintézése on-line; internetes webáruház működtetése.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás)

 ( 210 ) M 14 00940

 ( 220 ) 2014.03.27.

 ( 731 )  Taurus Reisen Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

  43    Szállodai szolgáltatások, szállásügynökség, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 00945

 ( 220 ) 2014.03.27.

 ( 731 )  Dinnyés József, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; atlétatrikók; bőrruházat; cipők;

felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; hosszúnadrágok; hurkolt/kötött áruk; ingek; kabátok; kalapok; készruhák;

kesztyűk; kosztümök; mellények; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; övek; parkák; pólók;

 pulóverek; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sálak; szoknyák.

 ( 210 ) M 14 00972

 ( 220 ) 2014.03.26.

 ( 731 )  DO-MA Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság, Solymár (HU)

 ( 740 )  dr. Hágen András, 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).

 ( 210 ) M 14 00981

 ( 220 ) 2014.03.31.

 ( 731 )  Mama Kiddies Hungária Kft., Edelény (HU)

 ( 541 ) Mamakids

 ( 511 )   12    Babakocsik; biztonsági gyermekülések járművekbe.

  20    Magas székek gyermekeknek.

 ( 210 ) M 14 00986

 ( 220 ) 2014.03.31.

 ( 731 )  Rokimon Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Szilvás Zoltán Lajos, Érd
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( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00991

 ( 220 ) 2014.03.31.

 ( 731 )  Arian Kimya Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi, Esenler - Istambul (TR)

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

 ( 541 ) HOME PLUS

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 00992

 ( 220 ) 2014.03.31.

 ( 731 )  Arian Kimya Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi, Esenler - Istambul (TR)

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

 ( 541 ) SPIF

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 01018

 ( 220 ) 2014.04.02.

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

 ( 740 )  dr. Balogh László István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Taxiszolgáltatás; személyszállítás; áruszállítás.

 ( 210 ) M 14 01092
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 ( 220 ) 2014.04.08.

 ( 731 )  Olime Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 14 01105

 ( 220 ) 2014.04.09.

 ( 731 )  My 77 Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 ( 210 ) M 14 01112

 ( 220 ) 2014.04.09.

 ( 731 )  THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)

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

 ( 541 ) A legszebb éned

 ( 511 )  3    Kozmetikai bőrápoló készítmények; kozmetikai szerek; tusfürdők; szappanok.

 ( 210 ) M 14 01142

 ( 220 ) 2014.04.11.

 ( 731 )  Nyúl Tamás András, Soltvadkert (HU)

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

  

( 554 )

 ( 511 )  32    Málnaszörpök; málna ízesítésű szörpök; málna ízesítésű ásványvizek és szénsavas vizek; málna ízesítésű
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 italok; málna ízesítésű gyümölcslevek; málna gyümölcsitalok.

 ( 210 ) M 14 01143

 ( 220 ) 2014.04.11.

 ( 731 )  Nyúl Tamás András, Soltvadkert (HU)

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

  

( 554 )

 ( 511 )  32    Málnaszörpök; málna ízesítésű szörpök; málna ízesítésű ásványvizek és szénsavas vizek; málna ízesítésű

 italok; málna ízesítésű gyümölcslevek; málna gyümölcsitalok.

 ( 210 ) M 14 01144

 ( 220 ) 2014.04.11.

 ( 731 )  Nyúl Tamás András, Soltvadkert (HU)

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 11. szám, 2014.06.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1125



  

( 554 )

 ( 511 )  32    Málnaszörpök; málna ízesítésű szörpök; málna ízesítésű ásványvizek és szénsavas vizek; málna ízesítésű

 italok; málna ízesítésű gyümölcslevek; málna gyümölcsitalok.

 ( 210 ) M 14 01178

 ( 220 ) 2014.04.15.

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

 ( 740 )  dr. Kelemen Kinga, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VENOTEC ARAMIS

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények humán használatra.

 ( 210 ) M 14 01186

 ( 220 ) 2014.04.16.

 ( 731 )  Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) HU-GO Mobil

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) az elektronikus útdíjrendszerhez kapcsolódó, viszonylati

jegy vásárlására lehetőséget biztosító, mobil kommunikációt használó eszközön keresztül működtetett

 szolgáltatás.

 ( 210 ) M 14 01254

 ( 220 ) 2014.04.24.

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

 ( 541 ) MEZICA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01255

 ( 220 ) 2014.04.24.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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 ( 541 ) MYCOMET

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01256

 ( 220 ) 2014.04.24.

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

 ( 541 ) FUNDAL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01257

 ( 220 ) 2014.04.24.

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

 ( 541 ) FERTIRON

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01352

 ( 220 ) 2014.04.30.

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

 ( 541 ) FETOGARD

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01353

 ( 220 ) 2014.04.30.

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

 ( 541 ) DIENDAL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01354

 ( 220 ) 2014.04.30.

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

 ( 541 ) HYPERTAN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01355

 ( 220 ) 2014.04.30.

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

 ( 541 ) PROLADY

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01356

 ( 220 ) 2014.04.30.

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

 ( 541 ) EXTROTAN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01357

 ( 220 ) 2014.04.30.

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

 ( 541 ) PROUTER
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 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01445

 ( 220 ) 2014.05.08.

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

 ( 541 ) AMMORRO

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01446

 ( 220 ) 2014.05.08.

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

 ( 541 ) DIURAMI

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01447

 ( 220 ) 2014.05.08.

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

 ( 541 ) LONAMO

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01448

 ( 220 ) 2014.05.08.

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

 ( 541 ) MOFETRA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01449

 ( 220 ) 2014.05.08.

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

 ( 541 ) MYLOGRAF

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01547

 ( 220 ) 2014.05.15.

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

 ( 541 ) CIDIPRESS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01548

 ( 220 ) 2014.05.15.

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

 ( 541 ) DIPTENSA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01549

 ( 220 ) 2014.05.15.

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

 ( 541 ) LADINORM

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
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 ( 210 ) M 14 01550

 ( 220 ) 2014.05.15.

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

 ( 541 ) LAPITEN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 229 darab közlést tartalmaz.
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