
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 13 02724

 ( 220 ) 2013.09.19.

 ( 731 )  Verebélyi János, Nyíregyháza (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Papír, karton.

  20    Bútorok, tükrök, keretek, fából, parafából.

 ( 210 ) M 13 02802

 ( 220 ) 2013.09.26.

 ( 731 )  Schiszler Péter 50%, Budapest (HU)

 Zsombos-Drink Kft. 50%, Soltvadkert (HU)

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Az Alföld gyümölcseinek legjava

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 210 ) M 13 03668

 ( 220 ) 2013.12.04.

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

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

 ( 541 ) DIGI NET MOBIL

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

 számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.

  16    Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

 35    Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

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

 reklámozás.

  38    Távközlés.

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

 raktározás, tárolás.

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

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus

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

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

 számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.

 ( 210 ) M 13 03669

 ( 220 ) 2013.12.04.

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

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

 ( 541 ) DIGI MOBILNET

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

 számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.

  16    Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

 35    Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó
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kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;

 reklámozás.

  38    Távközlés.

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

 raktározás, tárolás.

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

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus

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

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

 számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.

 ( 210 ) M 13 03677

 ( 220 ) 2013.12.06.

 ( 731 )  Nagy László, Füzesabony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó sajtok.

 ( 210 ) M 13 03712

 ( 220 ) 2013.12.10.

 ( 731 )  INNOSMART Informatikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Balogh Orsolya, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek.

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adóbevallások

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

becslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások

számára; bérszámfejtés; eladási propaganda mások számára; elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése;

előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; gazdasági előrejelzések; hirdetési oldalak

készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; iratmásolás;

irodagépek és készülékek kölcsönzése *; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; konzultáció személyzeti kérdésekben;

könyvelés; könyvvizsgálat; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing; mások árui és

szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; önköltség-elemzés; piaci tanulmányok;

piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez;

statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben;

számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető

személyeknek]; telemarketing szolgáltatások; titkársági szolgáltatások; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti
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információk; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

 üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;

kutatás és fejlesztés mások részére; kutatómotorok biztosítása az internethez; minőség-ellenőrzés; műszaki

kutatás; műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki

munkákkal kapcsolatban; 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 korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás;

 számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 13 03788

 ( 220 ) 2013.12.17.

 ( 731 )  Kapacitásbörze Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pilisborosjenő (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Ortopédiai cikkek.

  27    Padlóburkolatok.

 ( 210 ) M 13 03864

 ( 220 ) 2013.12.21.

 ( 731 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 mártások; fűszerek termékekre.

 ( 210 ) M 13 03891

 ( 220 ) 2013.12.31.

 ( 731 )  Tomas Moreno Rico, Guadarrama-Madrid (ES)

 ( 740 )  dr. Molnárné dr. Szandtner Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Spanyol ételekkel, illetve spanyol receptek szerint készült ételekkel kapcsolatos étterem, bár szolgáltatás.

 ( 210 ) M 13 03893

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 12. szám, 2014.06.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1212



 ( 220 ) 2013.12.21.

 ( 731 )  Femas Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Melikgazi-Kayseri (TR)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Készülékek világítási, fűtési, gőz generálási, főzési, hűtési, szárítási, szellőztetési, vízszolgáltatási és

egészségügyi célokra; elektromos árammal és gázzal működő készülékek, főzéshez és forraláshoz használt gépek

és berendezések, grillsütők, sütők, kályhák, főzőlapok, autoklávok; légkondicionáló szerelvények és készülékek,

 konyhai páraelszívók.

 ( 210 ) M 14 00002

 ( 220 ) 2014.01.02.

 ( 731 )  Magyar Kábelkommunikációs Szövetség, Budapest (HU)

 Internet-, Média és Kamera Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Nóra, Miskolc

 ( 541 ) MediaPlatform

 ( 511 )  35    Árubemutatás; eladási propaganda mások számára; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése;

 kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése.

  41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 14 00016

 ( 220 ) 2014.01.03.

 ( 731 )  Beville Limited, Nicosia (CY)

 ( 740 )  dr. Puja János Attila, Dr. Puja Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Spártai vitamin

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények.

 ( 210 ) M 14 00029

 ( 220 ) 2014.01.06.

 ( 731 )  OLX B.V., Hoofddorp (NL)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Fényképészeti-, filmfelvevő- és optikai készülékek és eszközök; készülékek és eszközök hangok, képek és

adatok felvételére, továbbítására, sugárzására, fogadására, tárolására, megjelenítésére vagy reprodukálására;

számítógépek, számítógép programok, számítógép szoftver, számítógépes chipek, készülékek és eszközök

elektronikus jelek dekódolására és kódolására; távirányító készülékek; chipkártyák; kódolt kártyák; antennák;

parabola antennák; kábelek; optikai szálak; kapcsolók; adapterek; elektromos csatolások; dugók; csatlakozó

aljzatok és konnektorok; csatlakozódobozok; adat-, hang- vagy képhordozó szalagok, diszkek és kazetták, vagy

szalagok, diszkek és kazetták adatok, hangok vagy képek felvételére; bemutatóra készített mozifilmek; audio-

és/vagy videofelvételek; multimédiás kommunikációra, felvételre, továbbításra, műsorsugárzásra, tárolásra,

bemutatásra, adatfogadásra és reprodukálásra alkalmas eszközök, adatfeldolgozó berendezés; számítógép

szoftver-, berendezés és készülékek internettel kapcsolatos felhasználásra; elektronikus kiadványok; az előbb

 felsorolt árukhoz alkatrészek (és tartozékok).

 35    Mások javára, különböző áruk összeállítása (kivéve ezek szállítását), amely lehetővé teszi a vásárlók

számára, hogy megfelelően megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat, amely szolgáltatás történhet

kiskereskedelmi üzletek, nagykereskedelmi outlet által katalógusból történő postai rendelés és/vagy elektronikus

média útján, beleértve a weboldalakat és/vagy televíziós shopping programokat; reklám-, promóciós és ügynöki
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szolgáltatások; hirdetési felület bérbeadása; apóhirdetés; üzletvezetési szolgáltatások; könyvviteli szolgáltatások,

tanácsadás; üzletre és üzletvezetésre vonatkozó tanácsadói és információs szolgáltatások; piackutatási

szolgáltatások; számlázási szolgáltatások; reklám és marketing szolgáltatások; előfizetési és előfizetői tanácsadás,

információ, tanácsadási és ügyviteli szolgáltatások; kereskedelmi bemutatók és kiállítások szervezése és

rendezése; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; információ terjesztés nyújtása a fenti szolgáltatásokra

vonatkozóan; reklámozási, promóciós és ügynöki szolgáltatások; könyvelési szolgáltatások, tanácsadás,

konzultáció és tájékoztatás üzleti és üzletvezetési ügyekben; piackutatási szolgáltatások; számlázási

szolgáltatások; reklámozási és marketing szolgáltatások; előfizetési és előfizetői tanácsadás, információ,

konzultáció és üzletvezetési szolgáltatások; kiállítások előkészítése és levezetése; reklám- és promóciós anyagok

 terjesztése; információ biztosítása és terjesztése az előbb felsorolt valamennyi szolgáltatásokra vonatkozóan.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 38    Hang-, adat- és kép-kommunikációs szolgáltatások; multimédiás kommunikációs szolgáltatások;

telekommunikációs szolgáltatások; rádió-, televízió-, parabola- és kábel-műsorszórás; hírügynökségi

szolgáltatások; számítógépes adatbankban tárolt információk továbbítása, biztosítása és bemutatása üzleti vagy

otthoni használatra; kommunikációs eszközök és berendezések kölcsönzése, bérbeadása és lízingelése; előfizetés

televízió és internet műsorszóró szolgáltatásra; honlapok biztosítása; számítógépes adatbázisokhoz hozzáférés

biztosítása és hozzáférési idő bérlése; információ biztosítása és terjesztése az előbb felsorolt valamennyi

 szolgáltatással kapcsolatban.

 42    Számítógép bérlése; számítógép szoftver installálása és karbantartása; számítógép programozás és

számítógépes tervező szolgáltatások; valamennyi, az ebbe az osztályba tartozó szolgáltatás számítógépekre,

számítástechnikai eszközökre és berendezésekre, számítógép programozásra és számítógépes tervezésre

vonatkozóan; interneten weblapok ősszeállítására vonatkozó tervezési, rajzoló és írási szolgáltatások; weboldalak

készítése és karbantartása; web hosting szolgáltatás mások számára; az ebbe az osztályba tartozó információs

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 00030

 ( 220 ) 2014.01.06.

 ( 731 )  OLX B.V., Hoofddoorp (NL)

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

 ( 541 ) OLX

 ( 511 ) 9    Fényképészeti-, filmfelvevő- és optikai készülékek és eszközök; készülékek és eszközök hangok, képek és

adatok felvételére, továbbítására, sugárzására, fogadására, tárolására, megjelenítésére vagy reprodukálására;

számítógépek, számítógép programok, számítógép szoftver, számítógépes chipek, készülékek és eszközök

elektronikus jelek dekódolására és kódolására; távirányító készülékek; chipkártyák; kódolt kártyák; antennák;

parabola antennák; kábelek; optikai szálak; kapcsolók; adapterek; elektromos csatolások; dugók; csatlakozó

aljzatok és konnektorok; csatlakozódobozok; adat-, hang- vagy képhordozó szalagok, diszkek és kazetták, vagy

szalagok, diszkek és kazetták adatok, hangok vagy képek felvételére; bemutatóra készített mozifilmek; audio-

és/vagy videofelvételek; multimédiás kommunikációra, felvételre, továbbításra, műsorsugárzásra, tárolásra,

bemutatásra, adatfogadásra és reprodukálásra alkalmas eszközök, adatfeldolgozó berendezés; számítógép

szoftver-, berendezés és készülékek internettel kapcsolatos felhasználásra; elektronikus kiadványok; az előbb

 felsorolt árukhoz alkatrészek (és tartozékok).

 35    Mások javára, különböző áruk összeállítása (kivéve ezek szállítását), amely lehetővé teszi a vásárlók

számára, hogy megfelelően megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat, amely szolgáltatás történhet

kiskereskedelmi üzletek, nagykereskedelmi outlet által katalógusból történő postai rendelés és/vagy elektronikus

média útján, beleértve a weboldalakat és/vagy televíziós shopping programokat; reklám-, promóciós és ügynöki

szolgáltatások; hirdetési felület bérbeadása; apóhirdetés; üzletvezetési szolgáltatások; könyvviteli szolgáltatások,

tanácsadás; üzletre és üzletvezetésre vonatkozó tanácsadói és információs szolgáltatások; piackutatási
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szolgáltatások; számlázási szolgáltatások; reklám és marketing szolgáltatások; előfizetési és előfizetői tanácsadás,

információ, tanácsadási és ügyviteli szolgáltatások; kereskedelmi bemutatók és kiállítások szervezése és

rendezése; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; információ terjesztés nyújtása a fenti szolgáltatásokra

vonatkozóan; reklámozási, promóciós és ügynöki szolgáltatások; könyvelési szolgáltatások, tanácsadás,

konzultáció és tájékoztatás üzleti és üzletvezetési ügyekben; piackutatási szolgáltatások; számlázási

szolgáltatások; reklámozási és marketing szolgáltatások; előfizetési és előfizetői tanácsadás, információ,

konzultáció és üzletvezetési szolgáltatások; kiállítások előkészítése és levezetése; reklám- és promóciós anyagok

 terjesztése; információ biztosítása és terjesztése az előbb felsorolt valamennyi szolgáltatásokra vonatkozóan.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 38    Hang-, adat- és kép-kommunikációs szolgáltatások; multimédiás kommunikációs szolgáltatások;

telekommunikációs szolgáltatások; rádió-, televízió-, parabola- és kábel-műsorszórás; hírügynökségi

szolgáltatások; számítógépes adatbankban tárolt információk továbbítása, biztosítása és bemutatása üzleti vagy

otthoni használatra; kommunikációs eszközök és berendezések kölcsönzése, bérbeadása és lízingelése; előfizetés

televízió és internet műsorszóró szolgáltatásra; honlapok biztosítása; számítógépes adatbázisokhoz hozzáférés

biztosítása és hozzáférési idő bérlése; információ biztosítása és terjesztése az előbb felsorolt valamennyi

 szolgáltatással kapcsolatban.

 42    Számítógép bérlése; számítógép szoftver installálása és karbantartása; számítógép programozás és

számítógépes tervező szolgáltatások; valamennyi, az ebbe az osztályba tartozó szolgáltatás számítógépekre,

számítástechnikai eszközökre és berendezésekre, számítógép programozásra és számítógépes tervezésre

vonatkozóan; interneten weblapok ősszeállítására vonatkozó tervezési, rajzoló és írási szolgáltatások; weboldalak

készítése és karbantartása; web hosting szolgáltatás mások számára; az ebbe az osztályba tartozó információs

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 00077

 ( 220 ) 2014.01.10.

 ( 731 )  Kia Motors Corporation, Seoul (KR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, reklám terjesztése, reklámozás, reklámfilmek előállítása,

vállalati reklámozás és promóció, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, áruminták terjesztése,

árubemutatás, eladási propaganda mások számára, reklámanyagok terjesztése mások számára az interneten

keresztül, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzleti információk, kutatások ügyletekkel kapcsolatban,

kereskedelmi információs ügynökségek, fogyasztói kutatás, piacelemzés, információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése, számítógépes fájlkezelés, import-export ügynökségek, reklámozás feliratokon,

rádiós reklámozás, reklámügynökségek, reklámanyagok elkészítése, reklámanyagok előállítása és frissítése,

reklámanyagok terjesztése, televíziós reklámozás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton,

reklámidő bérlete távközlési médiumban, reklámozás újságokban, reklámanyag naprakész állapotba hozása,

reklámfilmek előállítása, reklámozás, marketing tanácsadás, piaci tanulmányok; nagy- és kiskereskedelmi

szolgáltatások a következő termékek tekintetében: könyvek, irodaszerek, naptárak, naplók, noteszek, ruhák,

cipők, fejfedők, játékok, járművek, járművek alkatrészei és tartozékai, táskák, pénztárcák, esernyők és

 kulcstartók.

 ( 210 ) M 14 00082

 ( 220 ) 2014.01.10.

 ( 731 )  GIL-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Horváth Péter Pál ügyvéd, Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Ablakgörgők; ablakkeretek, ablaktokok fémből; ablakkeret-rögzítők; ablakkilincsek fémből; ablakredőnyök,

zsaluk fémből; ablakszárny-rögzítők fémből; ablakszerelvények fémből; ablakvasalások; ablakzárók, nem

elektromos; ajtóbetétek fémből; ajtócsukó készülékek, nem elektromos; ajtókeretek fémből; ajtókilincsek fémből;

ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos; ajtóreteszek fémből; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; ajtózárak

fémből; építőanyagok fémből; építőelemek fémből; fém ablakkeretek; fém ablaknyitó eszközök (nem

elektromos); fémablakok; fémajtók; fém ajtókeretek; kulcsok; külső zsaluk, ablaktáblák fémből; szellőztető

 ablakok, csapóablakok fémből; vezetősínek fémből tolóajtókhoz; vezetősínek, terelősínek.

 19    Ablakkeretek, nem fémből; ablakok, nem fémből; ablaktokok, nem fémből; ablaküveg, járműablakok

kivételével; ablaküveg építési célokra; ajtókeretek, nem fémből; ajtók, nem fémből; ajtótáblák, kapubéleletek nem

fémből; ajtótokok, nem fémből; biztonsági üveg; csapóajtók, nem fémből; építőanyagok, nem fémből; forgóajtók,

nem fémből; párkányok, nem fémből; redőnyök, nem fémből; szárnyasablakok, nem fémből; színes üvegablakok;

 táblaüveg, síküveg építkezési célokra; zsaluk, spaletták, nem fémből.

 37    Ablakok és ajtók beszerelése; építés; építési tárgyú információk; építkezések felügyelete (irányítás);

 nyílászárók beszerelése; szigetelési szolgáltatások (építés).

 ( 210 ) M 14 00084

 ( 220 ) 2014.01.13.

 ( 731 )  Dér Gábor, Pálosvörösmart (HU)

 Dérné Csesznok Erika, Pálosvörösmart (HU)

 ( 740 )  dr. Antal Árpád, Antal Ügyvédi Iroda, Gyöngyös

  
( 546 )

 ( 511 )  7    Tengelykapcsolók és erőátviteli elemek; mindenféle motor- és hajtógép-alkatrészek.

  12    Földi járművek motorjai és hajtógépei; földi járművek tengelykapcsolói és erőátviteli alkatrészei.

 ( 210 ) M 14 00085

 ( 220 ) 2014.01.13.

 ( 731 )  Dér Gábor, Pálosvörösmart (HU)

 Dérné Csesznok Erika, Pálosvörösmart (HU)

 ( 740 )  dr. Antal Árpád, Antal Ügyvédi Iroda, Gyöngyös

  
( 546 )

 ( 511 )  7    Tengelykapcsolók és erőátviteli elemek; mindenféle motor- és hajtógép-alkatrészek.

  12    Földi járművek motorjai és hajtógépei; földi járművek tengelykapcsolói és erőátviteli alkatrészei.

 ( 210 ) M 14 00087

 ( 220 ) 2014.01.13.

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Budapest

 Nakina Finance S.á.r.l., Luxembourg

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Alkoholmentes gyümölcsitalok; izotóniás italok; szénsavas italok; szörpök italokhoz.
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 ( 210 ) M 14 00089

 ( 220 ) 2014.01.13.

 ( 731 )  Olimpet Hungária Kft., Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  dr. Batai Zsolt, Dr. Batai Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) LAJKA

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 14 00115

 ( 220 ) 2014.01.15.

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Budapest

 Nakina Finance S.á.r.l., Luxembourg

 ( 541 ) SCONTO SZÖRPÖK ÉS ÜDÍTŐITALOK

 ( 511 )   32    Alkoholmentes gyümölcsitalok, izotóniás italok, szénsavas italok, szörpök italokhoz.

 ( 210 ) M 14 00132

 ( 220 ) 2014.01.16.

 ( 731 )  Benedek és Társa Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) KISPIPA VENDÉGLŐ

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00146

 ( 220 ) 2014.01.20.

 ( 731 )  Tancsa Zoltán József, Szekszárd (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 14 00198

 ( 220 ) 2014.01.23.

 ( 731 )  Matécsa Kft., Kecel (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest
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( 546 )

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

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; élő állatok; friss gyümölcsök és

 zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok.

  35    Kereskedelmi tevékenység az 1. és 31. áruosztály megjelölt termékeire.

 ( 210 ) M 14 00199

 ( 220 ) 2014.01.23.

 ( 731 )  Matécsa Kft., Kecel (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; élő állatok; friss gyümölcsök és

 zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok.

  35    Kereskedelmi tevékenység az 1. és 31. áruosztály megjelölt termékeire.

 ( 210 ) M 14 00210

 ( 220 ) 2014.01.24.

 ( 731 )  Seres Jonatán, Soltvadkert (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 00347

 ( 220 ) 2014.02.04.

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

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

  
( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 00349
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 ( 220 ) 2014.02.05.

 ( 731 )  Prohászka Attila István, Siófok (HU)

  

( 546 )

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

 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 00358

 ( 220 ) 2014.02.05.

 ( 731 )  Holéczy Péter, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szabadidős, sport és szórakoztatási célú rendezvények szervezése.

  43    Éttermi, vendéglátóipari szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 00426

 ( 220 ) 2014.02.11.

 ( 731 )  Molnár Patrik, Veszprém (HU)

 ( 541 ) LUBEN

 ( 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 00459

 ( 220 ) 2014.02.12.

 ( 731 )  Kaczúr Áron, Budapest (HU)

 ( 541 ) SHARETIST

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 12. szám, 2014.06.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1219



 ( 511 )  35    Manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból, marketing, on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, fénymásolási szolgáltatások,

árverés, állásközvetítő szolgáltatás, áruminták terjesztése, munkaerő közvetítés, hirdetési oldalak készítése és

 szolgáltatása, információ és tanácsadás fogyasztóknak.

  38    Internetes fórumok biztosítása, üzenetek küldése, on-line megosztó felületek szolgáltatása.

 41    Elektronikus desktop kiadói tevékenység, fényképészet, on-line elérhető elektronikus publikációk,

képszerkesztési szolgáltatás, on-line képmegosztó felület biztosítása mobil applikációként, on-line közösségi

 felület szolgáltatása.

 ( 210 ) M 14 00464

 ( 220 ) 2014.02.14.

 ( 731 )  Barsi Judit Adrienn, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás, hirdetés, adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, információknak számítógépes adatbázisokba

való rendezése, szerkesztése, online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok,

 piackutatás, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.

 36    Ingatlanügynökség, ingatlanközvetítés, ingatlankezelés, hiteltanácsadás, hitelközvetítés, hitel és biztosítási

 ügynöki tevékenységek.

  42    Lakberendezési tanácsadás.

 ( 210 ) M 14 00470

 ( 220 ) 2014.02.17.

 ( 731 )  NEONGROUP Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kamarás Géza, Kamarás, Simonka & Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból, éjszakai klubok; előadások díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek

szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása

(filmek -); fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmszínházi előadások; fitnesztanfolyamok

vezetése; fogadások tervezése [szórakoztatás; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek szervezés és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; iskolai szolgáltatások (képzés); játékkaszinók szolgáltatásai; játéktermi szolgáltatások nyújtása;

jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy

nevelési célú kiállítások szervezése; lemezlovasok szolgáltatásai; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; show-műsorok; show-műsorok

szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai
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újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; színházi produkciók; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós szórakoztatás;

teniszpályák kölcsönzése; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés; zenei produkciók;

 zene összeállítása; zenés kabarék, varieték.

 43    Bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéházak; motelek; önkiszolgáló éttermek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése;

székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar; szállásügynökségek [szállodák, panziók];

 szállodai szolgáltatások; világítóberendezések bérbeadása, nem színházi vagy televízióstúdiós használatra.

 ( 210 ) M 14 00481

 ( 220 ) 2014.02.18.

 ( 731 )  MAGIC TOOLS Munkavédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdan Teofil Miklós, Hajdan Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 14 00497

 ( 220 ) 2014.02.18.

 ( 731 )  OXYGEN WELLNESS KFT, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Seszták Miklós, Kisvárda

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 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 00506

 ( 220 ) 2014.02.19.

 ( 731 )  BioTech Nutrition Inc., Brit Virgin (IS)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálék kiegészítők sportolók részére gyógyászati célokra, táplálék kiegészítők sportolók részére nem

 gyógyászati célokra.

 ( 210 ) M 14 00511

 ( 220 ) 2014.02.19.
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 ( 731 )  Filmharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Monori Gábor, Monori Ügyvédi Iroda, Pécs

 ( 541 ) Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál

 ( 511 )  41    Kulturális tevékenységek, hangversenyek szervezése és lebonyolítása, mesterkurzus szervezése és

lebonyolítása, elektronikus és nyomtatott könyvek, folyóiratok kiadása, kulturális célú kiállítások szervezése,

múzeumi szolgáltatások, oktatás, oktatási tárgyú információk, on-line elérhető elektronikus publikációk, rádiós

szórakoztatás, show-műsorok, show-műsorok szervezése, színházi produkciók, szórakoztatás, szórakoztatási

tárgyú információk, szövegek kiadása, televíziós szórakoztatás, zene összeállítása, zenei produkciók, zenekarok

 szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték, fesztivál és szeminárium szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 14 00512

 ( 220 ) 2014.02.19.

 ( 731 )  Filmharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Monori Gábor, Monori Ügyvédi Iroda, Pécs

 ( 541 ) Régi Zenei Napok

 ( 511 )  41    Kulturális tevékenységek, hangversenyek szervezése és lebonyolítása, mesterkurzus szervezése és

lebonyolítása, elektronikus és nyomtatott könyvek, folyóiratok kiadása, kulturális célú kiállítások szervezése,

múzeumi szolgáltatások, oktatás, oktatási tárgyú információk, on-line elérhető elektronikus publikációk, rádiós

szórakoztatás, show-műsorok, show-műsorok szervezése, színházi produkciók, szórakoztatás, szórakoztatási

tárgyú információk, szövegek kiadása, televíziós szórakoztatás, zene összeállítása, zenei produkciók, zenekarok

 szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték, fesztivál és szeminárium szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 14 00520

 ( 220 ) 2014.02.20.

 ( 731 )  Solymosi Kristóf János, Juta (HU)

 ( 541 ) ILNATALENT

 ( 511 )   41    Oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.

 ( 210 ) M 14 00528

 ( 220 ) 2014.02.21.

 ( 731 )  BestOn-Otthon Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bacsek György, Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 berendezések (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
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 (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 00529

 ( 220 ) 2014.02.21.

 ( 731 )  Csabai Réka Katalin, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00541

 ( 220 ) 2014.02.24.

 ( 731 )  SONY CORPORATION, Tokyo (JP)

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

  ( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 00545

 ( 220 ) 2014.02.21.

 ( 731 )  Garami Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Térdre, combra, bokára rögzíthető, gumikötél ellenállását felhasználó, robbanékonyságot, dinamikát és

gyorsaságot fejlesztő sporteszköz valamint az arra felcsatolható ellenállások, kézi eszközök, és azok tartozékait

 magába foglaló felszerelések.

 32    Energiaitalok, izotóniás és sport italok, limonádék, szénsavas italok, vizek, ásványvizek, alkoholmentes

italok, alkoholmentes gyümölcsitalok, gyümölcslevek, zöldséglevek; szörpök, pasztillák, porok italokhoz,

 eszenciák italok előállításához, tejsavó alapú italok.

 41    Sportoktatás, sport edzőtábori szolgáltatások, egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz
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tréning), sportversenyek szervezése, rendezése, tanfolyamok vezetése, személyes edzői szolgáltatások (fitness),

 szemináriumok rendezése, vezetése, mentorálás.

 ( 210 ) M 14 00558

 ( 220 ) 2014.02.24.

 ( 731 )  Feldmár Intézet Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csisztai-Molnár Péter, Dr. Csisztai-Molnár Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00562

 ( 220 ) 2014.02.24.

 ( 731 )  CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

 ( 210 ) M 14 00563

 ( 220 ) 2014.02.24.

 ( 731 )  CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

 ( 210 ) M 14 00564

 ( 220 ) 2014.02.24.

 ( 731 )  CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

 ( 210 ) M 14 00569

 ( 220 ) 2014.02.25.

 ( 731 )  GORDENHILL CORP., Ajeltake Island, Majuro (MH)
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 ( 740 )  Szilágyi Ildikó, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Fényemittáló diódák (LED).

 11    Világítástechnikai eszközök, világító berendezések és készülékek, gyertya LED-ek, gömb LED-ek, lámpák

 világításra, égők, égőfejek lámpákhoz.

  35    Világítástechnikai eszközök és lámpák kereskedelme és Web áruházon keresztül történő kereskedelme.

 ( 210 ) M 14 00585

 ( 220 ) 2014.02.25.

 ( 731 )  Juhászné Molnár Marianna, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

 ( 541 ) SHS

 ( 511 ) 9    Elektromágneses sugárzás elleni védőeszközök; elektromágneses sugárzás elleni védőfelszerelések;

röntgensugárzás elleni védőeszközök nem orvosi célra; védőeszközök személyek balesetvédelmére; hordozható

 védőeszközök elektromágneses sugárzás hatásának mérséklésére.

 11    Anyagok elektromos vezetékekhez; huzalok fémötvözetekből; elektromos kábelek; elektromos vezetékek;

elektromos vezetők; csatlakozó dobozok; elágazó dobozok; elosztódobozok; elosztótáblák; kapcsolótáblák;

kapcsolódobozok; csatlakozók; elektromos csatolások, elektromos kötések; detektorok; mérőberendezések;

mérőműszerek; mérőkészülékek; precíziós mérőműszerek; sugárzásmérők; diagnosztikai készülékek, nem

gyógyászati használatra; elektromos kondenzátorok; kondenzátorokat tartalmazó frekvencia szabályozó

eszközök; nagyfrekvenciás készülékek; berendezések elektromágneses sugárzás összegyűjtésére; berendezések

elektromágneses sugárzás átalakítására; csőrezonátorok elektromágneses sugárzás befogására; tekercsek;

 transzformátorok; variométerek, változtatható induktivitású tekercsek; elektromágneses árnyékoló eszközök.

 37    Elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektromágneses sugárzás elleni védelemre szolgáló

berendezések felszerelése, karbantartása és javítása; elektromágneses sugárzás befogására szolgáló berendezések

felszerelése, karbantartása és javítása; elektromágneses sugárzás átalakítására szolgáló berendezések felszerelése,

karbantartása és javítása; építkezések felügyelete, építési tárgyú információk, villamos vezetékek építése,

 szerelése.

 42    Építési tervkészítés; építészeti konzultáció; belsőépítészet; környezetvédelmi tanácsadás; kutatás és

fejlesztés mások részére; fizikai kutatások; mechanikai kutatások; műszaki kutatások; műszaki szakértői

tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; műszakirajz-készítés; szakvélemények adása mérnöki

munkákkal kapcsolatban; szakértői tanácsadás elektromágneses sugárzás elleni védelem megvalósítására; ipari

 formatervezés.

 ( 210 ) M 14 00590

 ( 220 ) 2014.02.26.

 ( 731 )  Illés Csók és Társa Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Baby Zsepi

 ( 511 )  10    Meleg levegővel működő gyógyászati készülékek; pumpák gyógyászati használatra; testüregek tisztítására

 szolgáló készülékek; orrváladék eltávolító eszközök.

  16    Csomagolásra szolgáló anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00594

 ( 220 ) 2014.02.26.

 ( 731 )  GASTRO-HÚS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)
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 ( 740 )  dr. Nagy Zsolt, Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Étkezdék; gyorséttermek; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 00595

 ( 220 ) 2014.02.26.

 ( 731 )  GASTRO-HÚS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Étkezdék; gyorséttermek; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 00616

 ( 220 ) 2014.02.27.

 ( 731 )  TTG Gastro Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

 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 00617

 ( 220 ) 2014.02.28.

 ( 731 )  WOTANIA s.r.o., Mratin (CZ)

 ( 541 ) Sorbecta

 ( 511 )  5    Hasmenés elleni készítmény.

 ( 210 ) M 14 00623

 ( 220 ) 2014.02.28.

 ( 731 )  Unikén-Trade Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  29    Alkoholban tartósított gyümölcsök, dzsemek, lekvárok, gyümölcskonzervek, tartósított gyümölcsök,

húsleves koncentrátumok, leves készítmények, levesek, zöldségleves készítmények, étkezési olajok, étkezési

napraforgóolaj, étkezési repceolaj, étkezési olívaolajok, pálmaolaj, paradicsomlé főzéshez, paradicsompüré,

savanyúságok, sültburgonya, chips, szárított zöldségek, tartósított zöldségek, zöldségkonzervek, étkezési zselatin.

 30    Aromák, az illóolajok kivételével; aromák italokhoz, az illóolajok kivételével; aromák süteményekhez, az

illóolajok kivételével; eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az ételeszenciákat és az illóolajokat; malomipari

termékek; étkezési lisztek; árpaliszt; babliszt; búzaliszt; kukoricaliszt; búzadara; kukoricapehely; rizs;

hántolt/tisztított zab; gríz, kuszkusz; chips (gabonakészítmény); kakaó; tea; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák;

pótkávé; cikória; növényi készítmények pótkávéként való használatra; só élelmiszerek tartósításához; konyhasó;

cukor; természetes édesítőszerek; élesztő; élesztő ételekhez; élesztők, erjesztő anyagok tésztákhoz; élesztő pirula

alakjában, nem gyógyászati használatra; ecet; bors; őrölt paprika (ételízesítő); fűszerek; ízesítők; ízesítőszerek;

füszerkeverékek; ételízesítő (fűszer); fahéj (fűszer); vadonélő fűszernövények; gyümölcskocsonya, zselé

(cukrászati); pudingok; süteményporok; cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; húslé, mártás, szaft;

ketchup; majonéz; mustár; salátaöntetek; szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások); méz; keményítőtartalmú

 termékek étkezéshez; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez.

 32    Ásványvizek; ásványvizek (italok); gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes); mustok; szőlőmust;

 zöldséglevek; paradicsomlevek (italok); porok szánsavas italokhoz; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz.

 ( 210 ) M 14 00624

 ( 220 ) 2014.02.28.

 ( 731 )  Európai Tudásközpont Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) BocsiCsoki

 ( 511 )  30    Kakaós csokoládé alapú készítmények, csokoládék, bonbonok, desszertek, fagylalt, kekszek, fagyasztott

édességek, sütemények, cukorkák (töltelékkel), csokoládé alapú italok (tej, szója, rizs, egyéb), töltelékes

 péksütemények, aromák, cukrászsütemények, szaloncukor.

 ( 210 ) M 14 00626

 ( 220 ) 2014.02.28.

 ( 731 )  Palcsó László János, Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  ( 546 )

 ( 511 )  32    Vizek (italok), ásványvizek, forrásvizek, ásványvíz alapú italok, gyümölcs- és zöldséglevek, alkoholmentes

italok, alkoholmentes gyümölcsitalok és koktélok, limonádék, alkoholmentes gyümölcsnektárok, izotóniás italok,

 szódavizek és szénsavas italok, dúsított, ízesített, dúsított és ízesített víz termékek.

 35    Vizek (italok), ásványvizek, forrásvizek, ásványvíz alapú italok, gyümölcs- és zöldséglevek, alkohohnentes

italok, alkoholmentes gyümölcsitalok és koktélok, limonádék, alkoholmentes gyümölcsnektárok, izotóniás italok,

 szódavizek és szénsavas italok, dúsított, ízesített, dúsított és ízesített víz termékek kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 14 00627

 ( 220 ) 2014.03.03.

 ( 731 )  "Öcsi Hús" Húsipari, Termelő és Kereskedelmi Zrt., Mátészalka (HU)

 ( 740 )  dr. Borsy János Mátyás, Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó 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 00632

 ( 220 ) 2014.02.28.

 ( 731 )  Dr. Tulok László István 50%, Veresegyház (HU)

 Tulok Péter 50%, Veresegyház (HU)

 ( 541 ) Cisztergin

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 14 00640

 ( 220 ) 2014.02.28.

 ( 731 )  Palcsó László János, Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) MINERVA

 ( 511 )  32    Vizek (italok), ásványvizek, forrásvizek, ásványvíz alapú italok, gyümölcs- és zöldséglevek, alkoholmentes

italok, alkoholmentes gyümölcsitalok és koktélok, limonádék, alkoholmentes gyümölcsnektárok, izotóniás italok,

 szódavizek és szénsavas italok, dúsított, ízesített, dúsított és ízesített víz termékek.

 35    Vizek (italok), ásványvizek, forrásvizek, ásványvíz alapú italok, gyümölcs- és zöldséglevek, alkoholmentes

italok, alkoholmentes gyümölcsitalok és koktélok, limonádék, alkoholmentes gyümölcsnektárok, izotóniás italok,

 szódavizek és szénsavas italok, dúsított, ízesített, dúsított és ízesített víz termékek kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 14 00644

 ( 220 ) 2014.03.04.

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

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

 pénztárgépek, elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek.

 ( 210 ) M 14 00655

 ( 220 ) 2014.03.05.

 ( 731 )  Anda Kft., Barcs (HU)

 ( 740 )  Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsda-gátlók és fakonzerváló szerek; festőanyagok; festék bevonó anyagok;
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 színezőanyagok.

  17    Szigetelőanyagok és tömítőanyagok épületek homlokzatához és nyílászárókhoz.

 35    Építőipari és festékipari termékek kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása, reklámozása és marketing

 tevékenységek.

 ( 210 ) M 14 00667

 ( 220 ) 2014.03.05.

 ( 731 )  MTM-SBS Televízió Zrt., 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 00680

 ( 220 ) 2014.03.06.

 ( 731 )  Kiss Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  ifj. Gábor László, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00694

 ( 220 ) 2014.03.07.

 ( 731 )  The-PiEri Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök autóbuszok; babakocsik; biztonsági

gyermekülések járművekbe; biztonsági hevederek járműülésekhez; biztonsági övek járműülésekhez; elektromos

járművek; furgonok [járművek]; gépkocsik; hajók; háromkerekű kisautók, motortriciklik; járműülések;

lakókocsik; motoros lakókocsik; oldalkocsik; sportkocsik; távolsági autóbuszok; teherautók, kamionok; vasúti

 kocsik; vízi járművek.

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

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

 ( 210 ) M 14 00698

 ( 220 ) 2014.03.07.

 ( 731 )  Kladiva Lívia, Vác (HU)

 ( 541 ) LIVIDD

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok, gyümölcslevek, esszenciák italok előállításához, izotóniás italok, készítmények italok

előállításához, szénsavas italok, szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz vizek(italok), méz alapú alkoholmentes

 italok.

 35    Árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; beszerzői

 szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

  43    Éttermek, gyorséttermek, kávéházak, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 00700

 ( 220 ) 2014.03.07.

 ( 731 )  WALMARK, a.s., Třinec (CZ)

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

 ( 541 ) WALBENOSEN

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, vitaminok, ásványi anyagok és

nyomelemek, diétás és tápanyagkészítmények és gyógyszerek, gyógyhatású szirupok, gyógynövénykivonatok,

vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket és növénykivonatokat tartalmazó kombinált készítmények,

vitaminnal, ásványi anyagokkal vagy nyomelemekkel dúsított táplálék kiegészítők, vitaminkészítmények,

vitaminok és multivitamin készítmények, ásványi anyagok és többféle ásványi anyagot tartalmazó készítmények,

herbateák gyógyászati használatra, gyógyhatású növények, gyógyhatású anyagot tartalmazó édességek, cukorkák,

tabletták, kapszulák vagy rágógumik, diétás anyagok gyógyászati használatra, ásványvizek és diétás italok

gyógyászati használatra, diétás élelmiszerkészítmények gyógyászati célra, élelmiszer adalékanyagok gyógyászati

célra, albumintartalmú készítmények vagy élelmiszerek gyógyászati használatra, balzsamok, krémek és kenőcsök

gyógyászati használatra, vegyi termékek gyógyászati célra, gyógyhatású olajok, olajok gyógyászati célra, zsírok

gyógyászati célra, gyógyhatású sók, gyógyászati célú tinktúrák, növényi kivonatok vagy szirupok, vitamin és

ásványi élelmiszerek koncentrált formában, fehérjekoncentrátum mint élelmiszer adalékanyag, élesztő

gyógyszerészeti célra; gyógyhatású táplálék kiegészítők, gyógyászati célú, főleg tejporból vagy állati vagy

növényi fehérjékből álló, hozzáadott vitamint, ásványi anyagot, nyomelemet vagy cukrot tartalmazó tápanyag

vagy diétás készítmények mint napi étrend kiegészítők azonnal fogyasztható étel vagy külön keverék formájában;

speciális élelmiszerek sportolók, illetve nagy energiafelhasználású emberek részére, étkezési zselatin termékek és

készítmények, napi étrend kiegészítőként szolgáló, főleg tejporból, állati vagy növényi fehérjékből álló,

hozzáadott vitamint, ásványi anyagot, nyomelemet vagy cukrot tartalmazó tápanyag vagy diétás készítmények;

nem gyógyászati célú, állati eredetű anyagokat tartalmazó étrend kiegészítők, amelyek ebbe az osztályba

tartoznak; nem gyógyászati célú, növényi eredetű anyagokat tartalmazó étrend kiegészítők, amelyek ebbe az

 osztályba tartoznak.

 ( 210 ) M 14 00702

 ( 220 ) 2014.03.06.

 ( 731 )  Michael Leier KG, Horitschon (HU)

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

 ( 541 ) Leier, egy életre szól.

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
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 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).

 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00703

 ( 220 ) 2014.03.07.

 ( 731 )  Bodnár Zsolt 100%, Fehérgyarmat (HU)

 ( 541 ) ARANYKÖRTE

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 210 ) M 14 00704

 ( 220 ) 2014.03.07.

 ( 731 )  Bodnár Zsolt 100%, Fehérgyarmat (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 210 ) M 14 00708

 ( 220 ) 2014.03.06.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 00710
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 ( 220 ) 2014.03.06.

 ( 731 )  Danubius Zrt. 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 karácsonyfadíszek.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 14 00733

 ( 220 ) 2014.03.10.

 ( 731 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Magyar Telekom Nyrt., Dr. Török Éva, Budapest

 ( 541 ) Next Business S

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 14 00745

 ( 220 ) 2014.03.12.

 ( 731 )  Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00749

 ( 220 ) 2014.03.12.

 ( 731 )  BudaPay Solutions Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Nóra, Dr. Kovács Nóra Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BudaPay Solutions

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Hosting szolgáltatások web oldalakhoz; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása;

számítógép programok installációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás;
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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 korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;

számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; szoftverek, mint szolgáltatások (SaaS); szerverbérlés;

 web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 14 00763

 ( 220 ) 2014.03.13.

 ( 731 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00764

 ( 220 ) 2014.03.13.

 ( 731 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00777

 ( 220 ) 2014.03.14.

 ( 731 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 14 00782

 ( 220 ) 2014.03.14.

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

 ( 740 )  dr. Bálint Andrea, Budapest

  

( 546 )

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

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

terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

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

 felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás.

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

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

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

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

 üzenetek küldése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése

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

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

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

játékfelszerelések bérbeadása; játékkaszinók szolgáltatásai; játékkölcsönzés; jegyirodai szolgáltatások

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

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés;

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

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

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

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

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

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

 videofilmezés; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; zene összeállítása.

 ( 210 ) M 14 00787

 ( 220 ) 2014.03.17.

 ( 731 )  RONIX Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rehák József, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények.

 ( 210 ) M 14 00803

 ( 220 ) 2014.03.18.

 ( 731 )  CIPÓREN Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) GYURMALIN

 ( 511 )  1    Newtoni folyadékok, szilícium, szilikonok.

 28    Trükkös játékok, játékgyurmák, szilikon gumialapú játékok, kézzel formázható játékok, stresszoldók,

 kézerősítők.
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 35    Marketing kutatások ügyekkel kapcsolatban, piackutatás, reklámozás, szponzorok felkutatása, vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

 ( 210 ) M 14 00825

 ( 220 ) 2014.03.19.

 ( 731 )  Takács Károly, Budakeszi (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Szénsavas üdítőitalok, gyümölcstartalmú szénsavas üdítőitalok; energiaitalok.

 ( 210 ) M 14 00827

 ( 220 ) 2014.03.19.

 ( 731 )  Aréna Drink Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) PAJZS

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  35    Szeszes italok nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 14 00828

 ( 220 ) 2014.03.19.

 ( 731 )  Aréna Drink Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Italok, édesség és vegyi áru nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 14 00830

 ( 220 ) 2014.03.19.

 ( 731 )  Aréna Drink Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) DÁRDA

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  35    Szeszes italok nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 14 00831

 ( 220 ) 2014.03.19.

 ( 731 )  Aréna Drink Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr
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( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  35    Szeszes italok nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 14 00832

 ( 220 ) 2014.03.19.

 ( 731 )  Greenman Kft., 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 00834

 ( 220 ) 2014.03.19.

 ( 731 )  PHILIP MORRIS BRANDS S?RL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 00837
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 ( 220 ) 2014.03.20.

 ( 731 )  Farkas András Norbert, Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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.

  37    Építés; építési tárgyú információk; építések felügyelete; szigetelési szolgáltatások.

 42    Energia audit; energiatakarékossági tanácsadás; építészeti konzultáció; műszaki kutatás; műszaki szakértői

 tevékenység; szakvélemények adása mémöki munkákkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 14 00863

 ( 220 ) 2014.03.24.

 ( 731 )  Simon Nándor, Székesfehérvár (HU)

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

  ( 546 )

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógép programok adatainak és adatoknak az

átalakítása; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; számítógépes rendszerek tervezése;

számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása;

számítógépprogramok kölcsönzése; számítógépprogramok korszerűsítése; web oldalak alkotása és fenntartása

 mások számára.

 ( 210 ) M 14 00897

 ( 220 ) 2014.03.25.

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

 ( 541 ) K2 PLUS

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők, gyógyhatású készítmények, nyomelemkészítmények emberi fogyasztásra, ásványi

élelmiszer-kiegészítők, gyógyszerek humángyógyászati használatra, gyógynövények, humán gyógyszerészeti

 készítmények, vitamin készítmények, speciális gyógyászati tápszerek.

 ( 210 ) M 14 00907

 ( 220 ) 2014.03.25.

 ( 731 )  Havas Media Hungary Hirdetési Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sándor Tamás Zoltán, Pacsay & Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00908

 ( 220 ) 2014.03.25.
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 ( 731 )  Havas Media Hungary Hirdetési Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sándor Tamás Zoltán, Pacsay & Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00942

 ( 220 ) 2014.03.27.

 ( 731 )  Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Masszi György, Pécs

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok; brosúrák, vékony fűzött könyvek; folyóiratok; hírlevelek; kártyák; képek; könyvek; kézikönyvek;

 naptárak; nyomatok [metszetek].

 ( 210 ) M 14 00958

 ( 220 ) 2014.03.28.

 ( 731 )  Németh Brigitta, Tabdi (HU)

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

 ( 541 ) POP!

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; szörpök és más készítmények italokhoz;

alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes

koktélok; eszenciák italok előállításához; gyümölcslevek; izotóniás italok; ízesített szénsavas italok;

készítmények italokhoz; készítmények italok előállításához; limonádék; nem állati eredetű tejek; pasztillák

 szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; szénsavas üdítőitalok; szénsavmentes üdítőitalok; vizek.

 ( 210 ) M 14 00970

 ( 220 ) 2014.03.28.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00974

 ( 220 ) 2014.03.28.
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 ( 731 )  LEHETŐSÉGAUTÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Seenger Pál, Dr. SEENGER Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; eladási propaganda

mások számára; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; könyvelés; közvéleménykutatás; marketing; on-line

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

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

terjesztése; reklámozás; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben;

 televíziós reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése.

  37    Gépkocsik karbantartása és javítása; járművek karbantartása és javítása.

  39    Autóbérlés; járművek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 14 00983

 ( 220 ) 2014.03.31.

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

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

 ( 541 ) Thököly szalámi

 ( 511 )   29    Húskészítmények, ezen belül szalámi termékek és vörös áruk.

 ( 210 ) M 14 00985

 ( 220 ) 2014.03.31.

 ( 731 )  Szilágyi József, Tolna (HU)

 ( 740 )  dr. Pálos Miklós, Tolna

  

( 546 )

 ( 511 )   29    A chili fűszernövényből sajtolt erőspaprika olaj.

 ( 210 ) M 14 01008

 ( 220 ) 2014.04.01.

 ( 731 )  X Kommunikációs Központ Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Hello 90

 ( 511 )   38    Hírügynökségek.

  41    Rádió- és televízióprogramok készítése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.

 ( 210 ) M 14 01009

 ( 220 ) 2014.04.01.

 ( 731 )  dr. Csizmadia Ferencné, Orosháza (HU)

 ( 541 ) evervit

 ( 511 )   29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

  30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fűszeres mártások.

 31    Gabonamagok, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, friss gyümölcsök és zöldségek;

 vetőmagok.

 ( 210 ) M 14 01010

 ( 220 ) 2014.04.01.

 ( 731 )  dr. Csizmadia Ferencné, Orosháza (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

  30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fűszeres mártások.

 31    Gabonamagok, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, friss gyümölcsök és zöldségek;

 vetőmagok.

 ( 210 ) M 14 01011

 ( 220 ) 2014.04.01.

 ( 731 )  GST-Max Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektronikus közlemények [letölthető]; interfészek [informatika]; letölthető képfájlok; számítógépes

 szoftverek; szoftverek, rögzített.

  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; számítógép programok installációja; számítógép programok sokszorosítása;

számítógép szoftver tanácsadás; számítógép adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek elemzése;

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

tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása;számítógépprogramok

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

 ( 210 ) M 14 01014

 ( 220 ) 2014.04.01.

 ( 731 )  Autóteszt.com Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

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

 ( 541 ) DRIVE BLUE!

 ( 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 01017

 ( 220 ) 2014.04.02.

 ( 731 )  Magyar RTL Telelvízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01019

 ( 220 ) 2014.04.02.

 ( 731 )  GEOVIEW Software Kft., Budapest (HU)

 GEOVIEW Systems Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) GEOVIEW

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

ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése és karbantartása; számítógépes

adatbázisokban adóbevallások elkészítése; állásközvetítő irodák; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból áruminták terjesztése; árusító standok

bérbeadása; árverés; becslés kereskedelmi ügyletekben; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve

szolgáltatások beszerzése] mások számára; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási propaganda

mások számára; elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz

mások számára; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése; gazdasági előrejelzések; gépírási

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis és

nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése;

honlapforgalom optimalizálása; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói

tanácsadás]; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; irodagépek és készülékek kölcsönzése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése;

keresőmotor optimalizálása; kirakatrendezés; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; konzultáció személyzeti

kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; könyvelés; közönségszolgálat; közvéleménykutatás;

kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing;

mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; munkaerő-toborzás; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];

önköltség-elemzés; pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;

reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete

távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;

reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai

konzultációk üzleti ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok

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

felkutatása; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek]; telemarketing szolgáltatások;

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

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

információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti könyvvizsgálat; üzleti menedzselés

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó

szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések

 ügyintézése.
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 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés

biztosítása számítógépes világhálóhoz; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása

adatbázisokhoz; hozzáférési idő bérlése világméretű számítógépes hálózatokhoz; internetes fórumok biztosítása;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes beszélgetőszobák biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

közlések üvegszálas hálózatok útján; mobiltelefon [celluláris telefon] összeköttetés; modemek kölcsönzése;

műholdas átvitel; rádióadás; rádióadás [műsorszórás]; számítógép terminálok közötti összeköttetések; távirati

összeköttetések; táviratok továbbítása; távírdai szolgáltatások; távkonferencia szolgáltatások; távközlési

berendezések kölcsönzése; távközlési beszélgetésterelő és összeköttetési szolgáltatások; távközlési csatornák

biztosítása távvásárláshoz; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; telefonok kölcsönzése;

telefon-összeköttetések; telefon-szolgáltatások; televíziós műsorszórás; telexszolgáltatások; tudakozók,

információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján]; üdvözlőkártyák továbbítása online;

üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek bérlete;

 videokonferencia szolgáltatások.

 40    Anyagmegmunkálás; ablaküveg színezése felületbevonással; állatkitömés, taxidermia; állatok levágása;

anyagok összeállítása mások megrendelése szerint; aranyfüstbevonás; aranyozás; bőr(áru)festés;

bőrmegmunkálás; cipőfestés; cserzés; csiszolás; élelmiszerek és italok tartósítása; élelmiszerek fagyasztása;

élelmiszerek füstölése; energiatermelés; ezüstözés, ezüstréteggel való bevonás; fagyasztásos tartósítási

szolgáltatások; fakitermelés, fafeldolgozás; famegmunkálás; fémbevonás; fémbevonat készítése elektromos úton;

fémek hőkezelése; fémmegmunkálás; fémöntés; fényképnyomás; fénynyomat, fotogravűr; fényszedési

szolgáltatások; festési szolgáltatások; filmek előhívása fényképezésnél; finomítás, raffinálás; fogtechnikusi

szolgáltatások; forrasztás; fűrészelés [fűrészmalom]; fűtőkészülékek kölcsönzése; galvanizálás; generátorok

kölcsönzése; gyalulás; gyapjúfeldolgozás; gyümölcspréselés; hímzés; homokfúvási szolgáltatások; hulladék- és

szemétégetés; hulladék- és szemétmegsemmisítés; hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása;

hulladékkezelés [átalakítás]; hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása; információ anyagkezelésről;

 kadmiumozás; kalanderezése, mángorlása textilanyagoknak; kazánok bérbeadása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; állatidomítás; állatkertek szolgáltatásai; audioberendezések

kölcsönzése; bálok szervezése; cirkuszok; coaching [tréning]; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem

letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok

szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; éjszakai klubok; elektronikus desktop kiadói tevékenység;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadások díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek

szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása

(filmek -); fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások;

filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; fitnesztanfolyamok vezetése; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói

szolgáltatások; fotóriportok készítése; golfpályák üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek

kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek szervezés és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; időmérés sporteseményeken; iskolai szolgáltatások [képzés]; játékfelszerelések bérbeadása;

játékkaszinók szolgáltatásai; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások

[szórakoztatás]; jelbeszéd értelmezése; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás;

könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; leíró szolgálat; lemezlovasok

szolgáltatásai; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára;

mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; nyelvi

tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; on-line, nem letölthető

videók biztosítása; óvodák [nevelés]; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése;
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rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok;

show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sorsjátékok lebonyolítása; sport edzőtábori

szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése;

sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidős létesítmények rendelkezésre

bocsátása; szakmai újraképzés; személyes edzői szolgáltatások [fitnesz]; szemináriumok rendezése és vezetése;

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

szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek

kiadása, (nem reklámcélú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás;

teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; üdülési tárgyú

információ; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; vallásoktatás; versenyek szervezése [oktatás vagy

szórakoztatás]; vidámparkok; videofelvevő készülékek kölcsönzése; videofilmezés; videokamerák kölcsönzése;

videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók

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

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

elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatok vagy

dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; anyagpróba; bakteriológiai kutatás;

belsőépítészet; biológiai kutatás; csomagolástervezési szolgáltatások; divattervezés; dokumentumok digitalizálása

[szkennelés]; elektronikus adattárolás; energia audit; energiatakarékossági tanácsadás; építési tervkészítés;

építészet; építészeti konzultáció; felhőalapú számítástechnika; felhők szétoszlatása; fizikai kutatások; földmérés;

geológiai felderítés; geológiai kutatás; geológiai szakvélemények készítése; gépjárművek műszaki vizsgálata;

grafikai szolgáltatások; gyapjú minőségbecslése; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; honlap dizájn

tanácsadás; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; időjárás-előrejelző szolgálat; információadás, tanácsadás és

konzultáció a szénveszteség ellentételezéséről; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; ipari

formatervezés; kézírás elemzése [grafológia]; klinikai próbák; kozmetikai kutatás; kőolajmezők kiaknázásának

elemzése; környezetvédelmi kutatás; kutatómotorok biztosítása az internethez; lábon álló fa minőségbecslése;

mechanikai kutatás; mértékhitelesítés [mérésügy]; minőségellenőrzés; műalkotások hitelesítése; műszaki kutatás;

műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; nem helyszíni biztonsági mentés; olajkutak

ellenőrzése; olajkutatás; stíldíszítés [ipari formatervezés]; szakvélemények adása kőolajmezőkről;

szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; számítástechnikával és programozással kapcsolatos

információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása;

számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes

rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép

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

kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép programok

sokszorosítása; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; számítógép szoftver tanácsadás;

számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; szerverbérlés; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]; tenger alatti

kutatás; térképészet; textilek tesztelése; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; új

termékek kutatása és fejlesztése mások számára; várostervezés; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás;

 vegyészeti szolgáltatások; vízelemzés; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 14 01023

 ( 220 ) 2014.04.03.

 ( 731 )  Dani Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erős Petra, Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; információtechnológiai [IT]

tanácsadási szolgáltatások; számítógép-szoftver fenntartása; számítástechnikával és programozással kapcsolatos

 információk nyújtása weboldalon keresztül.

 ( 210 ) M 14 01047

 ( 220 ) 2014.04.03.

 ( 731 )  Nemzetközi Bankárképző Központ Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 ) FinSim

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01048

 ( 220 ) 2014.04.02.

 ( 731 )  Ach Impex Kft., Vecsés (HU)

 ( 541 ) ACH

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 01049

 ( 220 ) 2014.04.02.

 ( 731 )  Ach Impex Kft., Vecsés (HU)

 ( 541 ) WSW azaz "wsw"

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 01050

 ( 220 ) 2014.04.04.

 ( 731 )  Famíliatészta Kft., Mezőberény (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és gabonakészítmények, magyar alapanyagokból készült tésztafélék.

  39    Magyar alapanyagokból készült termékek gyártása, szállítása, csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 14 01052

 ( 220 ) 2014.04.04.

 ( 731 )  Éltető Balaton-felvidékért Egyesület, Sümeg (HU)
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01054

 ( 220 ) 2014.04.04.

 ( 731 )  Éltető Balaton-felvidékért Egyesület, Sümeg (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 01064

 ( 220 ) 2014.04.04.

 ( 731 )  S. C. SCANDIA Romana S.A., Sibiu (RO)

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

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 14 01082

 ( 220 ) 2014.04.07.

 ( 731 )  Gulyás István, Kecskemét (HU)
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 ( 740 )  Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

 ( 210 ) M 14 01088

 ( 220 ) 2014.04.08.

 ( 731 )  Ye Xiaorong, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

 ( 541 ) MAIKLY

 ( 511 )  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).

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

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01098

 ( 220 ) 2014.04.09.

 ( 731 )  Foltin Globe Kereskedelmi Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Ildikó, Kovács Ildikó Úgyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FORTUNA

 ( 511 )   29    Vaj; vajkrém; tejszín (tejtermék); tejtermékek.

 ( 210 ) M 14 01100

 ( 220 ) 2014.04.09.

 ( 731 )  Chen Xia Ke, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 14 01101

 ( 220 ) 2014.04.09.

 ( 731 )  Sikabonyi Péter Balázs, Szekszárd (HU)

 Fődi Zsolt, Szekszárd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Adósságrendezési szolgáltatások; követelésbehajtási ügynökségek.

 42    Információtechnológiai szaktanácsadás; számítógép programok installációja; számítógép programok

sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépek

kölcsönzése; számítógépekkel kapcsolatos szaktanácsadás; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes

biztonsággal kapcsolatos szaktanácsadás; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek
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távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes szoftverekkel és hardverrel

kapcsolatos szaktanácsadás; számítógépes szolgáltatások; számítógépprogramok korszerűsítése;

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

 kapcsolódó szaktanácsadás.

 45    Betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése; biztonsági ellenőrző szolgáltatások, biztonsági őr szolgálat,

biztonsági szolgáltatások nyilvános rendezvényekhez; biztonsági szolgáltatások épületekhez; biztonsági

szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; biztonsági szolgáltatások; bűnügyi nyomozások; egyének

védelméhez kapcsolódó biztonsági szolgáltatások; biztonsági rendszerek felügyelete; detektív ügynökségek; éjjeli

őrszolgálat; éjjeliőri szolgáltatások; felderítő és figyelő-ellenőrzőszolgáltatások; magánnyomozás;

magánnyomozói szolgáltatások; nyomozói szolgáltatások; polgári védelmi szolgáltatások; személyi

 testőrszolgálat; testőrszolgálat; üzemek biztonsági felügyelete.

 ( 210 ) M 14 01103

 ( 220 ) 2014.04.09.

 ( 731 )  Sikabonyi Péter Balázs, Szekszárd (HU)

 Fődi Zsolt, Szekszárd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hatékonysági szaktanácsadás; marketing tanácsadás; marketingstratégiai vizsgálatok; marketingtervek

elkészítése; piacértékelési szaktanácsadás; piaci jelentési szaktanácsadás; telefonos üdvözlő- és recepciós

szolgáltatások megszervezése; üzleti szaktanácsadás cégek számára; üzleti szaktanácsadás; üzleti ügyekhez

kapcsolódó szaktanácsadás; üzletszerzési szaktanácsadás; üzletvezetési [menedzsment] szaktanácsadás;

 vállalatokkal kapcsolatos szaktanácsadás.

 37    Belső terek takarítása; épület karbantartás és javítás; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épületek ipari

takarítása; épületközművek karbantartása és javítása; felszerelés, tisztítás, javítás és karbantartás; ingatlanok

karbantartása; karbantartási szolgáltatások; takarítási szolgáltatások; épületek, irodaházak és társasházak

 üzemeltetése.

  39    Gépjármű kölcsönzés.

  45    Szellemi tulajdon licenszelése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos licensz szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 01104

 ( 220 ) 2014.04.09.

 ( 731 )  Sikabonyi Péter Balázs, Szekszárd (HU)

 Fődi Zsolt, Szekszárd (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   36    Adósságrendezési szolgáltatások; követelésbehajtási ügynökségek.

 37    Biztonsági rendszerek felszerelése; biztonsági rendszerek üzembe helyezése; biztonsági rendszerek

karbantartásával kapcsolatos információs szolgáltatások; biztonsági rendszerek üzembe helyezésével kapcsolatos

 információs szolgáltatások.

 45    Betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése; biztonsági ellenőrző szolgáltatások, biztonsági őr szolgálat,

biztonsági szolgáltatások nyilvános rendezvényekhez; biztonsági szolgáltatások épületekhez; biztonsági

szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; biztonsági szolgáltatások; bűnügyi nyomozások; egyének

védelméhez kapcsolódó biztonsági szolgáltatások; biztonsági rendszerek felügyelete; detektív ügynökségek; éjjeli

őrszolgálat; éjjeliőri szolgáltatások; felderítő és figyelő-ellenőrzőszolgáltatások; magánnyomozás;
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magánnyomozói szolgáltatások; nyomozói szolgáltatások; polgári védelem; polgári védelmi szolgáltatások;

 személyi testőrszolgálat; testőrszolgálat; üzemek biztonsági felügyelete.

 ( 210 ) M 14 01107

 ( 220 ) 2014.04.09.

 ( 731 )  Fitness Vision Hungary Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Andrea, Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  43    Kantinok, büfék, étkezdék.

  44    Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 14 01126

 ( 220 ) 2014.04.10.

 ( 731 )  ARMEL PRODUKCIÓ ÉS SAJTÓIRODA Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hingl Viktória, Dr. HINGL ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  41    Szakmai képzés; szórakoztatás és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 14 01128

 ( 220 ) 2014.04.04.

 ( 731 )  Siófoki Kórház-Rendelőintézet, Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Karádi Ferenc, Siófok

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 01134

 ( 220 ) 2014.04.09.

 ( 731 )  Keresztény Norbert, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szobabicikli gyakorlatokkal összekötött kondiciótartó és fitness tréningeket tartalmazó audiókazetták, CD-k,

 videokazetták.

  25    Ruházati cikkek, kalapáruk.

  41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 210 ) M 14 01135

 ( 220 ) 2014.04.11.

 ( 731 )  dr. Stefan Turay, Usti Nad Orlici (CZ)

 ( 740 )  dr. Juhász Balázs, Volsik és Juhász Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 ) EXCALIBUR ARMY

 ( 511 )   35    Fegyver kereskedelem, lőszerek és egyéb fegyverrel kapcsolatos áruk exportja és importja.

 ( 210 ) M 14 01136

 ( 220 ) 2014.04.11.

 ( 731 )  dr. Stefan Turay, Usti nad Orlicí (CZ)

 ( 740 )  dr. Juhász Balázs, Volsik és Juhász Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Fegyver kereskedelem, lőszerek és egyéb fegyverrel kapcsolatos áruk exportja és importja.

 ( 210 ) M 14 01138

 ( 220 ) 2014.04.11.

 ( 731 )  Szili Dániel, Balatonszabadi (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Vegyszerek, vegyi anyagok és vegyi készítmények, vegyi anyagok, vegyszerek, olajok, zsírok felitatására,

 felszívására szolgáló anyagok, szorbentek, környezeti kárelhárító anyagok.

 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 01152

 ( 220 ) 2014.04.14.

 ( 731 )  Élményközpont Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tamás Károly, Budapest

 ( 541 ) APRÓpolisz Szerepjátszóház és Gyermekvigyázó Játsszuk azt...

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 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 14 01183

 ( 220 ) 2014.04.16.
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 ( 731 )  Chen Fan Fang, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 01215

 ( 220 ) 2014.04.17.

 ( 731 )  Magyar Tűzoltó Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dobson Tibor, Budapest

 ( 541 ) Borraloltó

 ( 511 )   33    Borok, beleértve a habzó borokat is.

 ( 210 ) M 14 01258

 ( 220 ) 2014.04.24.

 ( 731 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

 ( 210 ) M 14 01260

 ( 220 ) 2014.04.24.

 ( 731 )  CHONGQING Changan Automobile Co., Ltd., Jiangbei District, Chongqing (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Autóbuszok; vagonok; gépkocsik; gépjárművek; lengéscsillapítók gépjárművekhez; hajtómotorok

szárazföldi járművekhez; járműkerekek; tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez; motorkerékpárok; gépkocsi

 karosszériák.

 ( 210 ) M 14 01261

 ( 220 ) 2014.04.24.

 ( 731 )  CHONGQING Changan Automobile Co., Ltd., Jiangbei District, Chongqing (CN)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Autóbuszok; vagonok; gépkocsik; gépjárművek; lengéscsillapítók gépjárművekhez; hajtómotorok
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szárazföldi járművekhez; járműkerekek; tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez; motorkerékpárok; gépkocsi

 karosszériák.

 ( 210 ) M 14 01267

 ( 220 ) 2014.04.25.

 ( 731 )  B & L ESTATES Ingatlanfejlesztő és Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ECODOME

 ( 511 )   35    Irodai [adminisztrációs] szolgáltatások; irodai munkák; üzleti fejlesztés; üzleti irodák ügyvitele.

 36    Épületkezelés; ingatlankezelés; ingatlanmenedzsment; ingatlan tanácsadás; ingatlanirodai tevékenység;

ingatlantulajdon-kezelés; ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; irodák

[ingatlanok] bérbeadása; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; ingatlan adminisztráció;

 irodahelyiségek bérbeadása; épületek lízingelése vagy bérbeadása.

 37    Irodák, irodaházak építése; felszerelés, tisztítás, javítás és karbantartás; épületfejlesztés; építési telkek

kialakítása, hasznosítása; ingatlanok karbantartása; épületek állagmegóvása; épület karbantartás és javítás;

 épületek berendezéseinek karbantartása és javítása.

 ( 210 ) M 14 01335

 ( 220 ) 2014.04.29.

 ( 731 )  3M Company, St. Paul (US)

 ( 740 ) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda,

 Budapest

 ( 541 ) COBAN

 ( 511 )  5    Rugalmas öntapadós orvosi kötöző szalag.

  10    Ortopédiai megtámasztó és nyomókötések burkolatai.

 ( 210 ) M 14 01339

 ( 220 ) 2014.04.29.

 ( 731 )  ACTAVIS GROUP PTC ehf, 220 Hafnarfjordur (IS)

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

 ( 541 ) PROFEXIO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

 ( 210 ) M 14 01340

 ( 220 ) 2014.04.29.

 ( 731 )  ACTAVIS GROUP PTC ehf, 220 Hafnarfjordur (IS)

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

 ( 541 ) SPROXIO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

 ( 210 ) M 14 01463

 ( 220 ) 2014.05.08.

 ( 731 )  SANOFI, Paris (FR)

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

 ( 541 ) ALLENASAL

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények, antihisztamin készítmények, allergia elleni készítmények, orrdugulás elleni

 szerek, orrspray-k.

 ( 210 ) M 14 01551
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 ( 220 ) 2014.05.15.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) LADITENS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01552

 ( 220 ) 2014.05.15.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) PILADIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01559

 ( 220 ) 2014.05.15.

 ( 731 )  SANOFI, Paris (FR)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények, antihisztamin készítmények, allergia elleni készítmények, orrdugulás elleni

 szerek, orrspray-k.

 ( 210 ) M 14 01647

 ( 220 ) 2014.05.22.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) FELLICITA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01648

 ( 220 ) 2014.05.22.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) ILLANOR

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01649

 ( 220 ) 2014.05.22.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) EMODRIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01650

 ( 220 ) 2014.05.22.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) ALARMIL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01651

 ( 220 ) 2014.05.22.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) FINMODA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 12. szám, 2014.06.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1252



 ( 210 ) M 14 01742

 ( 220 ) 2014.06.03.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) TORIXOR

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01743

 ( 220 ) 2014.06.03.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) PLATEGRA

 ( 511 )  5    Receptköteles humán gyógyszerek.

 ( 210 ) M 14 01744

 ( 220 ) 2014.06.03.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) ELOGRA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 150 darab közlést tartalmaz.
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