
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 14 00456

 ( 220 ) 2014.02.13.

 ( 731 )  PHARMAPROMO Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 ) Hölgynaptár

 ( 511 )   44    Egészségügyi szolgáltatás; egészségügyi tanácsadás; orvosi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 14 00537

 ( 220 ) 2014.02.21.

 ( 731 )  Sandome Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 14 00909

 ( 220 ) 2014.03.26.

 ( 731 )  Első Gasztronauta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 14 01021

 ( 220 ) 2014.04.03.

 ( 731 )  Liget Ásványvíz Kft., Hajdúsámson (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek, szénsavas és szénsavmentes vizek, ízesített vizek, oxigénnel dúsított víz, pi-víz.

 ( 210 ) M 14 01094

 ( 220 ) 2014.04.08.

 ( 731 )  WARNER CHILCOTT FRANCE SAS, Paris La Defense Cedex (FR)

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

 ( 541 ) CACIT

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok emberi használatra; kálcium táplálék kiegészítők.

 ( 210 ) M 14 01145

 ( 220 ) 2014.04.11.
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 ( 731 )  Soilinject Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Őszi Tibor, Balatonakali

 ( 541 ) SOIL IN JET

 ( 511 )  7    Mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtetett; mezőgazdasági gépek.

 ( 210 ) M 14 01151

 ( 220 ) 2014.04.14.

 ( 731 )  CAPSYS Informatikai Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 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 01263

 ( 220 ) 2014.04.24.

 ( 731 )  Kovács Andrea, Szeged (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  18    Aktatáskák; bevásárló hálók; bevásárlótáskák; bőröndök, kézitáskák; bőrpórázok; bőrszíjak; erszények,

pénztárcák; hátizsákok; hevedertáskák gyermekek hordozására; hitelkártyatartók [levéltárcák]; irattáskák,

aktatáskák; iskolatáskák; kenguru gyermekek hordozására [heveder]; kenguruk [hevederek] csecsemők

hordozására; kézitáskák; kottamappák, kottatokok; kulcstokok; levéltárcák; névjegytartók, kártyatartók;

nyakörvek állatoknak; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; pórázok bőrből; ruhatáskák utazáshoz;

sporttáskák; strandtáskák; szerszámtáskák bőrből (üresen); táskák; táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra,

 bőrből; útitáskák; vállszíjak bőrből.

 25    Alsóneműk; alsószoknyák; atlétatrikók; bélések készruhákhoz [ruházat részei]; boák [nyakbavalók]; bodyk

[alsóruházat]; bőrruházat; bugyik; cipők; csuklyák, kapucnik [ruházat]; dzsekik; elasztikus (sztreccs) nadrágok;

felsőkabátok, felöltők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fürdőruhák; fűzők [ruházat]; hosszúnadrágok;

hurkolt/kötöttáruk; ingek; kabátok; készruhák; kesztyűk [ruházat]; kombinék [alsóneműk]; kosztümök;

kötöttáruk; mellények; melltartók; női ruhák; nyaksálak, gallérvédők; nyakkendők; övek [ruházat]; pelerinek;

pénztartó övek [ruházat]; pólók; poncsók; ruházat, ruhaneműk; sálak; sapkák; strandruhák; szandálok; szoknyák;

 szvetterek; tarka selyemkendők [nyaksálak]; térdnadrágok; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők.

 ( 210 ) M 14 01264
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 ( 220 ) 2014.04.24.

 ( 731 )  CROYDON Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csáki Éva, Csáki Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Fodrászat, kozmetika, szépségápolás, manikűrszolgáltatás.

 ( 210 ) M 14 01272

 ( 220 ) 2014.04.25.

 ( 731 )  Zengő Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rábai Zsolt, dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01389

 ( 220 ) 2014.04.30.

 ( 731 )  BCONHUNT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Klára, dr. Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) (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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01390

 ( 220 ) 2014.04.30.
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 ( 731 )  BCONHUNT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Klára, dr. Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BCON

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) (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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01391

 ( 220 ) 2014.04.30.

 ( 731 )  PD-TEAM Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Herrmann Géza, Budapest

 ( 541 ) ECOGUARDS

 ( 511 )   42    Energia audit; energiatakarékossági tanácsadás; műszaki szakértői tevékenység.

 ( 210 ) M 14 01392

 ( 220 ) 2014.04.30.

 ( 731 )  PD-TEAM Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Herrmann Géza, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   42    Energia audit; energiatakarékossági tanácsadás; műszaki szakértői tevékenység.

 ( 210 ) M 14 01398

 ( 220 ) 2014.05.05.

 ( 731 )  Móricz-Sabján Simon Gyula, Budapest (HU)

 Bácsi Róbert László, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Endl Mátyás Gergely, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fotóriportok készítése; kulturális vagy nevelési

célú kiállítások szervezése; mikorfilmezés; riporteri szolgáltatások; szakmai újraképzés; szórakoztatás;

 videofilmezés.

 ( 210 ) M 14 01514

 ( 220 ) 2014.05.13.

 ( 731 )  Szabó István Tibor, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Balla Sándor, Szeged
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01563

 ( 220 ) 2014.05.16.

 ( 731 )  Garamvári Zsolt, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Dr. Berényi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 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).

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01631

 ( 220 ) 2014.05.21.

 ( 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).
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 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 01636

 ( 220 ) 2014.05.21.

 ( 731 )  KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Beylikdüzü-Istanbul (TR)

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

 ( 210 ) M 14 01755

 ( 220 ) 2014.06.03.

 ( 731 )  Enterprise Communications Magyarország Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Magyarfalvi Botond,Tiber Ügyvéid Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 01766

 ( 220 ) 2014.06.04.

 ( 731 )  Net Média Kiadó és Internet-tartalomszolgáltató Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Eladási propaganda [mások számára), gazdasági előrejelzések, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak

készítése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba

való szerkesztése, kutatások ügyéletekkel kapcsolatban, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton,

piackutatás, reklámozás, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás

üzletvezetéshez, szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számítógépes

nyilvántartások kezelése, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési

 tanácsadás, üzletvezetési konzultáció.
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 36    Alkuszi, ügynöki tevékenység, bankügyletek, faktorálási szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások,

hitelirodák, hitelkártya szolgáltatások, jelzálog-hitelezés, kölcsön (finanszírozás), kölcsönös támogatási alapok

szolgáltatásai, követelésbehajtási ügynökségek, óvadék, kezesség, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi

elemzések, pénzügyi értékbecslés, {biztosítás, bankügyletek, ingatlan), pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi

tanácsadás, részletfizetési hitelnyújtás, széfletét szolgáltatások, takarékpénztárak, telebank szolgáltatások,

terhelőkártya-szolgáltatások, tőkekihelyezés, tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdeügynöki

 tevékenység, tulajdonfenntartásos részletvétel hitelezése.

 38    Elektronikus levelezés [e-mail), hírügynökségek, üzenetek és képek szolgáltatása számítógépek

 segítségével.

 41    Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és

lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető

elektronikus publikációk [nem letölthetők], show műsorok, szabadidős szolgáltatások nyújtása, szemináriumok

rendezése, vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakoztatás, versenyek szervezése [oktatás

 vagy szórakoztatás].

 ( 210 ) M 14 01890

 ( 220 ) 2014.06.18.

 ( 731 )  Kecskeméti Lajos, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kunvári Antal, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  44    Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; fizi/k/oterápia.

 ( 210 ) M 14 01895

 ( 220 ) 2014.06.17.

 ( 731 )  Ternai Csanád, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. M. Tóth Balázs, Dr. M. Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Medikids

 ( 511 )  44    Alternatív orvosi szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; beszédterápiás szolgáltatások; betegápolási

szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás;

fizi(k)oterápia; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; gyantás szőrtelenítés; gyógyászati berendezések

bérbeadása; gyógyhelyek szolgáltatásai; gyógyszerészek szolgáltatásai [receptek elkészítése]; gyógyszerészeti

tanácsadás; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; klinikák; kórházi szolgáltatások; laboratóriumi megtermékenyítési

szolgáltatások; manikűrszolgáltatások; masszázs; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; orvosi klinikák

szolgáltatásai; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére; plasztikai sebészek

szolgáltatásai; plasztikai sebészet; pszichológus szolgáltatásai; szanatóriumok; szociális otthonok; szolárium

 szolgáltatások; szülésznők szolgáltatásai; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 02017

 ( 220 ) 2014.06.26.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 02044

 ( 220 ) 2014.06.27.

 ( 731 )  Real Aqua Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 740 )  Vida Renátó, Kiskunfélegyháza

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó tej, kakaó /tejes ital/, joghurt natúr, joghurt gyümölcsös, kefír, tejföl, sajt, vaj,

 margarin, túró.

 ( 210 ) M 14 02073

 ( 220 ) 2014.06.30.

 ( 731 )  AvantApps Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Gregor Éva, Szappanos Gergő, Kecskemét

 ( 541 ) AvantMenü

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek.

  16    Papír alapú kiadványok.

 ( 210 ) M 14 02112

 ( 220 ) 2014.07.01.

 ( 731 )  Kempinski Hotel Budapest Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátási és éttermi szolgáltatások; beleértve a kávéházak, bárok, kantinok, büfék, étkezdék,

gyorséttermek üzemeltetését; Catering szolgáltatás; külső helyszínen éttermi szolgáltatás nyújtása; szállodai

szolgáltatások (szállodák, panziók. motelek, üdülőtáborok), szállásügynökségek; rendezvényhez termek

 kölcsönzése, szálláshely lefoglalása.

 ( 210 ) M 14 02122

 ( 220 ) 2014.07.02.

 ( 731 )  Mudrák Béla Tamás, Esztergom (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   30    Jeges tea, tea, tea alapú italok.

 32    Alkoholmentes gyümölcsitalok; esszenciák italok előállításához; készítmények italok előállításához; méz

 alapú alkoholmentes italok.

 ( 210 ) M 14 02142

 ( 220 ) 2014.07.03.

 ( 731 )  Kókai Tamás, Nagykökényes (HU)

 ( 541 ) TAPINSTYLE

 ( 511 ) 9    Telefonkészülékek és azok kiegészítői; laptop tok, laptopok és azok kiegészítői; táblagépek és azok

kiegészítői; számítógépek kiegészítői; digitális képkeretek; digitális könyvolvasók; okostelefonok; oktatási

 készülékek; töltőkészülékek elektromos elemekhez.

 ( 210 ) M 14 02171

 ( 220 ) 2014.07.07.

 ( 731 )  Dávid Merlini, Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papíráruk; kartonok; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek.

 35    Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése;

 reklámanyagok terjesztése; marketingtevékenység.

 41    Kulturális tevékenységek; szórakoztatás; nevelés; akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása (gyakorlat); cirkuszok; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása; előadások díszleteinek

kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék; kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

filmgyártás; filmstúdiók; fogadások tervezése (szórakoztatás); helyfoglalás show-műsorokra; klubszolgáltatások

(szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása;könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;

modellügynökségek művészek számára; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); oktatás; rádió- és

televízióprogramok készítése; show-műsorok; show-műsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai);

szabadidős szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; színházi produkciók; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;

televíziós szórakoztatás; videofilmgyártás; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére;

 zenés kabarék, varieték; sport rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 14 02318

 ( 220 ) 2014.07.21.

 ( 731 )  Edelweiss GmbH & Co. KG, Kempten (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermékek.

 ( 210 ) M 14 02320

 ( 220 ) 2014.07.21.
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 ( 731 )  TerraZóna Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kállay-Németh Imola, Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  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).

 ( 210 ) M 14 02440

 ( 220 ) 2014.07.31.

 ( 731 )  MŰSOR-HANG Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nadray Katalin, Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gazdasági Rádió

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; gazdasági előrejelzések;

marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész

állapotba hozása; reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;

sajtófigyelés; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; üzleti felvilágosítás,

 tájékoztatás; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül.

 38    Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; hírügynökségek; internetes

 fórumok biztosítása; rádióadás; rádióadás [műsorszórás].

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; előadóművészek szolgáltatásai;

filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; oktatás;

oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;

rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok;

szemináriumok rendezése és vezetése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós

 szórakoztatás; zenei produkciók; zene összeállítása.

 ( 210 ) M 14 02501

 ( 220 ) 2014.08.06.

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

 ( 541 ) T.R.U.S.T.

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépprogramok, rögzített; számítógép programok

 [letölthető]; szoftverek, rögzített.

 35    Adóbevallások elkészítése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk

 számítógépes adatbázisokba való rendezése; számítógépes nyilvántartások kezelése.

  42    Számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása.

 ( 210 ) M 14 02687

 ( 220 ) 2014.09.04.

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

 ( 541 ) VITULLIT

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 14 02688

 ( 220 ) 2014.09.04.

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

 ( 541 ) PAVILOR
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 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 14 02689

 ( 220 ) 2014.09.04.

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

 ( 541 ) KLERTIS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 14 02690

 ( 220 ) 2014.09.04.

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

 ( 541 ) INTIFLOR

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 02691

 ( 220 ) 2014.09.04.

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

 ( 541 ) FATILA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

A rovat 39 darab közlést tartalmaz.
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