
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 12 02536

 ( 220 ) 2012.07.16.

 ( 731 )  E-Business Group Kft., Sopron (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára;

eladási propaganda mások számára; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;

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

 szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 210 ) M 13 02315

 ( 220 ) 2013.08.14.

 ( 731 )  ZAO TechnoNICOL, Moscow (RU)

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

 ( 541 ) PRIMA

 ( 511 )  17    Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám (mika) és ezen anyagokból készült termékek és amelyek nem

tartoznak más osztályokba; műanyag, félig-feldolgozott; tömítő-, kitömő-, és szigetelőanyagok; beleértve

nyílászárók szigetelő anyagai; hangszigetelő anyagok; szigetelő anyagok; szigetelő tűzálló anyagok;

hőszigetelőanyagok; tömítőanyagok csatlakozásokhoz; üveggyapot szigetelési célra; üvegszálak szigetelésre;

 üvegszálból készült szövetek szigetelésre; szigetelő szövetek; rugalmascsövek nem fémből.

 19    Nem fém építőanyagok, beleértve tetőfedő anyagok nem fémből; bitumen építési anyagok; szurok építési

anyagok; útburkoló anyagok; tűzálló szerkezeti anyagok nem fémből; épületpanelok nem fémből; bitumenes

bevonatok tetőfedéshez; tetőburkolatok, tetőhéjazatok nem fémből; tetőzet nem fémből, napelemekkel;

burkolatok nem fémből építési célokra; merevcsövek nem fémből építési célra; aszfalt, szurok és bitumen; mobil

 épületek nem fémből; emlékművek nem fémből.

 ( 210 ) M 13 02888

 ( 220 ) 2013.10.03.

 ( 731 )  Mészáros Ferenc, Piliscsév (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek, adatbázis kezelő szoftverek.

 11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi
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berendezések, környezetvédelemmel kapcsolatos készülékek és berendezések, széndioxid kezelésére és

 redukciójára szolgáló készülékek és berendezések.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, marketing és

 médiakommunikációval kapcsolatos adminisztráció.

  38    Távközlés, szerverparkok üzemeltetése, adatbázisok fenntartása, hozzáférés biztosítása.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, műszaki fejlesztés, online

 fizetési megoldások fejlesztése, karbantartása.

  45    Szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogok értékesítése, licencia adás, licencia transzfer.

 ( 210 ) M 13 02889

 ( 220 ) 2013.10.03.

 ( 731 )  Mészáros Ferenc, Piliscsév (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek, adatbázis kezelő szoftverek.

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

berendezések, környezetvédelemmel kapcsolatos készülékek és berendezések, széndioxid kezelésére és

 redukciójára szolgáló készülékek és berendezések.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, marketing és

 médiakommunikációval kapcsolatos adminisztráció.

  38    Távközlés, szerverparkok üzemeltetése, adatbázisok fenntartása, hozzáférés biztosítása.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, műszaki fejlesztés, online

 fizetési megoldások fejlesztése, karbantartása.

  45    Szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogok értékesítése, licencia adás, lincencia transzfer.

 ( 210 ) M 13 03797

 ( 220 ) 2013.12.18.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Irodai felszerelések (a bútorok kivételével).

 35    Irodagépek és készülékek kölcsönzése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi

vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing; piackutatás; 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.

 40    Hulladék- és szemétégetés; hulladék- és szemétmegsemmisítés; hulladék- és szemét újra
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feldolgozása/hasznosítása; hulladékkezelés [átalakítás]; hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása;

 információ anyagkezelésről.

 ( 210 ) M 13 03860

 ( 220 ) 2013.12.21.

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

 ( 740 )  dr. Érdi Katalin, Vass és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 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).

 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); nagykereskedelem és bolti kiskereskedelem (festők,

dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek által használt festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló

szerek; fetőanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták; papírok, kartonok és ezen anyagokból készült

termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy

háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészekr részére; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; csomagolásra

 szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék) továbbá kereskedelmi bolthálózat működtetése.

 ( 210 ) M 14 00271

 ( 220 ) 2014.01.30.

 ( 731 )  Tancsa Zoltán, Szekszárd (HU)

  
( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00383

 ( 220 ) 2014.02.07.

 ( 731 )  SZOBI ITALGYÁRTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyárlőrinc (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Mária, Kecskemét

 ( 541 ) SZOBI - egy íz ami velünk marad.

 ( 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, cukor, rizs; tápióka, szágó, kávépótló szerek, lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

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

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

 31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, élő állatok, friss gyümölcsök és zöldségek,

 vetőmagok, élő növények és virágok, tápanyagok állatok számára; maláta.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 210 ) M 14 00559

 ( 220 ) 2014.02.24.

 ( 731 )  Magyar Vízilabda Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sós Anna, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

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

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

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

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

 papírból; tapstábla papírból; szurkolói óriáskéz papírból.

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

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

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

 valamennyi áru); kereplő műanyag; szurkolói szócső műanyag; mobiltelefon tok műanyag; karkötő műanyag.

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

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

 lószerszámok.

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

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

 műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); bögrék; csészék.

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 művirágok.

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

 karácsonyfadíszek.

 ( 210 ) M 14 00636

 ( 220 ) 2014.03.04.

 ( 731 )  Prolansys Kft., Baja (HU)

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00637

 ( 220 ) 2014.03.03.

 ( 731 )  SunStar Co., Ltd./(Gajwa-Dong), Incheon (KR)

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

  

( 591 )

 ( 511 ) 7    Hímzőgép; hímzőkeret hímzőgépek számára; háztartási varrógépek; ipari varrógépek; robotok; varró robotok;

motorok (nem szárazföldi járművekhez); melegen illesztő (hotfix) tűzőgép ruházathoz; tűzőgép flitter mintához;

 ékszer illesztő tűzőgép ruházathoz.

 ( 210 ) M 14 00750

 ( 220 ) 2014.03.12.

 ( 731 )  Innovatív Munkaerő Fejlesztő Szociális Szövetkezet, Báránd (HU)

 ( 740 )  Boros Beáta Judit, Berettyóújfalu

 ( 541 ) BÁRÁNDIKUM

 ( 511 )   29    Aszalt gyümölcsök.

  30    Tésztafélék.

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

 áru).

 ( 210 ) M 14 00757

 ( 220 ) 2014.03.13.

 ( 731 )  ComInnex Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) SMARTDIVERSITY

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos vegyi termékek (vegyi reagensek, nem humán vagy állatgyógyászati használatra; vegyi

 termékek tudományos használatra (nem humán vagy állatgyógyászati használatra)).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények (gyógyszervegyészeti készítmények, gyógyszerészeti

készítmények, vegyi készítmények gyógyászati használatra, vegyi termékek gyógyszerészeti használatra, vegyi

 reagensek humán vagy állatgyógyászati használatra).

 ( 210 ) M 14 00760

 ( 220 ) 2014.03.13.

 ( 731 )  Mogyorósi Gergely, Kópháza-Koljnof (HU)

 ( 740 )  dr. Markó József, Budapest

 ( 541 ) ŠTRABANCI

 ( 511 ) 9    Zenei hangfelvételek; zenei kazetták; zenei videofelvételek szalagon; zene tárolására szolgáló lézerlemezek

 és zenei felvételek lemezek formájában.

  35    Reklámozási és promóciós szolgáltatások; koncertek promóciója [reklámozása].

 41    Zeneoktatás; zeneszerzés; zene rögzítése; zene komponálása; zenei felvételek készítése; zenei előadás; zenei
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produkciók, zenés koncertek, zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzési szolgáltatások; zenei együttesek élő

 fellépései, előadásai és koncertek szervezése.

 ( 210 ) M 14 00762

 ( 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 00881

 ( 220 ) 2014.03.24.

 ( 731 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs, Székesfehérvár

 ( 541 ) Erra-60

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

 ( 210 ) M 14 00882

 ( 220 ) 2014.03.24.

 ( 731 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs, Székesfehérvár

 ( 541 ) Lincophyl

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

 ( 210 ) M 14 00883

 ( 220 ) 2014.03.24.

 ( 731 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs, Székesfehérvár

 ( 541 ) Doxyphyl

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;
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gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

 ( 210 ) M 14 00884

 ( 220 ) 2014.03.24.

 ( 731 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs, Székesfehérvár

 ( 541 ) Coliphyl

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

 ( 210 ) M 14 00885

 ( 220 ) 2014.03.24.

 ( 731 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs, Székesfehérvár

 ( 541 ) Erra-6

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

 ( 210 ) M 14 00886

 ( 220 ) 2014.03.24.

 ( 731 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs, Székesfehérvár

 ( 541 ) Phylamox

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

 ( 210 ) M 14 00887

 ( 220 ) 2014.03.24.

 ( 731 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs, Székesfehérvár

 ( 541 ) Soluselén

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

 ( 210 ) M 14 00930

 ( 220 ) 2014.03.27.

 ( 731 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Rt., 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 01090

 ( 220 ) 2014.04.08.

 ( 731 )  Scherer András, Harta (HU)

 ( 740 )  dr. Kathy Szilvia, Dr. Kathy Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) KÉK PARTNER

 ( 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).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatás (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 01129

 ( 220 ) 2014.04.09.

 ( 731 )  Michael Irsay, Passau (DE)

 ( 740 )  dr. Császár Gábor, Budapest

 ( 541 ) VALDOCAFE ADVANCED ESPRESSO TECHNOLOGY

 ( 511 )   30    Kávé; kávéalapú italok; kávé, pörköletlen; kávé tejjel.

  43    Kávéházak.

 ( 210 ) M 14 01130

 ( 220 ) 2014.04.09.

 ( 731 )  Michael Irsay, Passau (DE)
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 ( 740 )  dr. Császár Gábor, Budapest

 ( 541 ) PRO-SHAKE.COM THE TECHNOLOGY

 ( 511 )  5    Protein étrend-kiegészítők; diétás italok gyógyászati használatra.

  29    Milk-shake-ek; tejes italok, főként tejet tartalmazó.

  32    Eszenciák italok előállításához; izotóniás italok; készítmények italok előállításához; tejsavó alapitalok.

 ( 210 ) M 14 01172

 ( 220 ) 2012.06.13.

 ( 731 )  Sports et Loisirs, Altorf (FR)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) GES

 ( 511 )  25    Ruházat, ruhaneműk, nevezetesen dzsekik, sportos kabátok, sport-egyenruhafelsők, vízhatlan ruházat,

 sporttrikók és térdnadrágok sporthoz, sportlábbelik.

 28    Torna- és sportcikkek (kivéve ruházat, lábbeli és lábtörlők); atlétikai készülékek és felszerelések, többek

között futóversenyekhez, úgymint startblokkok, váltóbotok, kereplők; készülékek és felszerelések

akadályugráshoz, magasugráshoz és rúdugráshoz, többek között akadályok, rudak, szőnyegek és fogadó területek;

gumi ugróasztalok; ugrókötelek, ugrórudak, teleszkópos mércék magasugráshoz, jelződeszkák és tálcák; Judo

szőnyegek, tatamik, ökölvívó ring; készülékek és felszerelések súlylökéshez, gerelyhajításhoz, diszkoszvetéshez

és kalapácsvetéshez, többek között súlyok, gerelyek, diszkoszok, kalapácsok; készülékek és felszerelések

testépítéshez; bordásfalak, svédpadok, táncrudak; készülékek és felszerelések csapatsportokhoz, többek között

kézilabdához, röplabdához, kosárlabdához, futballhoz, rögbihez, különösen labdák kézilabdához, röplabdához,

kosárlabdához, futballhoz, rögbihez, állítható és levehető kosárlabda kosarak, karikák, hálók és palánkok,

röplabda hálók, strandröplabda hálók; székek bíróknak; készülékek és felszerelések teniszhez és tollaslabdához,

többek között teniszütők, tollaslabdaütők, tollaslabda labdák, teniszlabdák; készülékek és felszerelések

bokszoláshoz, többek között bokszzsákok, habszivacs szőnyegek, ringvásznak, kötelek és sarokpárnák;

 készülékek és felszerelések atlétikához és tornához, többek között kötelek, tornaszerek.

 ( 210 ) M 14 01241

 ( 220 ) 2014.04.23.

 ( 731 )  Castrum Officium Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01249

 ( 220 ) 2014.04.23.

 ( 731 )  Honeywell International Inc., Morristown, New Jersey, Delaware (US)

 ( 740 )  Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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 ( 541 ) AFTERMARKET

 ( 511 )   37    Fűtési, szellőztető és légkondicionáló rendszerek felszerelési, létesítési és szervízelési szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 14 01474

 ( 220 ) 2014.05.09.

 ( 731 )  Magyar Helsinki Bizottság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Magyar Helsinki Bizottság

 ( 511 )  35    Reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámozás; statisztikák

 összeállítása.

 41    Akadémiák (oktatás), coaching (tréning), elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, élő előadások

bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fordítói szolgáltatások, fotóriportok

készítése, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezés és lebonyolítása, könyvkiadás,

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, nyelvi tolmács szolgáltatások, oktatás, oktatás tárgyú

információk, on-line elérhető elektronikus publikációk, szakmai újraképzés, szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása, szövegek kiadása (nem reklámcélú).

  45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások, jogi kutatás, képviselet jogvitákban (jogi szolgáltatások).

 ( 210 ) M 14 01741

 ( 220 ) 2014.06.03.

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

 ( 541 ) NEUTICOL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 31 darab közlést tartalmaz.
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