
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 13 03796

 ( 220 ) 2013.12.16.

 ( 731 )  Internet Reklámiroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Róbert Pál, Budai és Kovács Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MESZETU Megyeszékhelyek Tudakozójának Online Adatbázisa

 ( 511 )   35    Online hirdetői tevékenység; üzleti információk.

 43    Szállásügynökségek (szállodák, panziók); szálláshely lefoglalása (időleges-); helyfoglalás panziókban;

 helyfoglalás szállodákban.

 ( 210 ) M 14 00145

 ( 220 ) 2014.01.17.

 ( 731 )  Beliczay András 100%, Balatonfüred (HU)

 ( 541 ) opennetworks

 ( 511 )  37    Számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; távbeszélő készülékek üzembe helyezése és

 javítása.

 38    Digitálsi fájlok továbbítása; elektronikus levelezés, e-mail; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés

biztosítása számítógépes világhálóhoz; hangposta szolgáltatások; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

hozzáférési idő bérlése világméretű számítógépes hálózatokhoz; internetes fórumok biztosítása;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes beszélgetőszobák biztosítása; közlések üvegszálas

hálózatok útján; modemek kölcsönzése; számítógép terminálok közötti összeköttetések; 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; üzenetek és képek továbbítása számítógép

 segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek bérlete; videokonferencia szolgáltatások.

 42    Elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; hálózati kiszolgálók (web szerverek) bérlete; honlap

dizájn tanácsadás; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információadás, tanácsadás és konzultáció a

szénveszteség ellentételezéséről; információtechnológiai (IT) tanácsadási szolgáltatások; nem helyszíni biztonsági

mentés; 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; számítógépprogramok sokszorosítása; számítógép-programozás;

számítógép-szoftver fenntartása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások;

 szerverbérlés; szoftverek, mint szolgáltatások (SaaS); web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 14 00149

 ( 220 ) 2014.01.20.

 ( 731 )  Tóbiás Béla Mátyás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dunai József, Dr. Dunai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; gyakorlati képzés, szemléltetés;

 kulturális szolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás).

 ( 210 ) M 14 00299

 ( 220 ) 2014.01.30.

 ( 731 )  Sárközi Éva 1/3, Dunaharaszti (HU)

 Racsmány Ferenc 1/3, Dunaharaszti (HU)

 Kirilla Zoltán Róbert 1/3, Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fém építőanyagok; fémszerkezetek.

  19    Nem fém építőanyagok; előregyártott házak (nem fémből).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00402

 ( 220 ) 2014.02.10.

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

 Rezsek Attila 33.3%, Nagykanizsa (HU)

 Ónodi Tamás 33.3%, Baja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Algák.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 14 00547

 ( 220 ) 2014.02.24.

 ( 731 )  Szimita-Trade Kft., Újfehértó (HU)

  

( 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); gabonából

puffasztással előállított élelmiszer; gabonából puffasztással előállított élelmiszer, ízesítve is; lisztből, darából,

durva őrleményből előállított élelmiszer készítmény; zöldségből készült élelmiszer; zöldségből készült tartósított

élelmiszer; snack gabonából, zöldségből, burgonyából olajban sütve és más módon tartósítva; félkész élelmiszer

 készítmény gabonából, zöldségből vagy burgonyából; olajos magvak natúr, olajos magvak sózva.

 ( 210 ) M 14 00776

 ( 220 ) 2014.03.14.

 ( 731 )  Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Gabriella, Dr. Németh & Dr. Haraszti Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) sales akadémia

 ( 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 00806

 ( 220 ) 2014.03.18.

 ( 731 )  Lidl Holding Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Magyarországról származó mesterséges édesítő készítmények.

5    Magyarországról származó diétás ételek gyógyászati és gyógyszerészeti célokra; pelenkák; táplálék

 kiegészítők; étrend-kiegészítő italok, étrend- és táplálék kiegészítők.

 29    Magyarországról származó hús, hal-, baromfi- és vadhús, ezen áruk tartósított, fagyasztott, szárított és/vagy

főtt formában is; hústermékek, haltermékek, baromfi termékek, vadhús termékek, kolbász és kolbásztermékek;

húskivonatok, puhatestűek és rákok, keménytestűek, ezen áruk tartósított, fagyasztott, szárított és/vagy főtt

formában is; tartósított, fagyasztott, szárított és/vagy főtt gyümölcsök és zöldségek, ezen áruk édesített és/vagy

savanyított formában; hüvelyesek; feldolgozott diófélék és mandulák:; zselék, dzsemek, lekvárok,

gyümölcsbefőttek, lekvárok (citrusfélékből), gyümölcspürék, krémek; tojások, a 29. osztályba tartozó tej és

tejtermékek; vaj, sajt, friss tej, pasztőrözött tej, író, kefir, tejszín, joghurt, aludttej, tejpor étkezési célokra;

joghurtból készült desszertek, aludttej és/vagy tejszín; feldolgozott mogyorófélék; étkezési olajok és zsírok;

margarin; sós krémek, mogyoróvaj, fűszerkrémek, olíva krém, paradicsomkrém, vegetáriánus krémek; készételek

és a 29. osztályba tartozó fagyasztott termékek; diétáskészítmények és a 29. osztályba tartozó nem gyógyászati

célra szolgáló élelmiszerek; gyümölcs és zöldség alapú snackek, burgonya rudak; a 29. osztályba tartozó

rágcsálnivalók; mindenfajta a 29. osztályba tartozó péksütemény; olyan készételek, amelyek túlnyomórészt a fenti

 élelmiszerekből állnak.

 30    Magyarországról származó kávé, tea, kakaó, cukor, természetes édesítőszerek, édes bevonatok és töltetek,

méhészeti termékek, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt és gabonakészítmények, gabonapelyhek, müzli; teljes

kiőrlésű lisztből készült termékek; lisztből készült tészták, ízesítőszerek/aromák italokhoz; kávé, tea, kakaó és

csokoládé italok; kávé, tea vagy kakaó készítmények alkoholos vagy nem alkoholos italok készítéséhez;

élelmiszerek ízesítők; kenyér; süteménytészta és sütemény, cukrászáru, édesség csokoládé és csokoládéból

készült áruk, desszertek; édes krémek; cukorkák, édességek, étkezési célú jég, fagylaltok és jégkrémek; jég;

fagyasztott joghurt, sörbetek, szorbék (fagylaltok); puding; a 30. osztályba tartozó desszertek; méz, szirupok és

melasz; élesztő, sütőpor, keményítő; sütőkeverékek süteménykészítéshez, lepények, panír, tészta vagy

péksütemények; a 30. osztályba tartozó sütési alapanyagok; só, mustár; majonéz; ketchup; ecet, szószok,

ízesítőszerek, fűszeres mártások; salátaöntetek; fűszerek; fűszerkivonatok, szárított fűszerek; a 30. osztályba

tartozó készételek és fagyasztott ételek; diétás készítmények és a 30. osztályba tartozó nem gyógyászati célra

szolgáló élelmiszerek; gabonából készült snackek; sós snackek; készételek és sós snackek, kukorica, gabona liszt

és szezám alapú snackek; kekszek, rágcsálnivalók és krékerek; gombócok, galuskák, palacsinták, tészta, rizs és
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gabona, pástétomok és piték, valamint liszttartalmú ételek, szendvicsek és pizza, tavaszi tekercs és tengeri alga

tekercs, gőzölt kenyér tekercs, tortilla-ételek; olyan készételek, amelyek túlnyomórészt a fenti élelmiszerekből

 állnak.

 31    Magyarországról származó gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; friss

gyümölcsök és zöldségek; friss fűszernövények; diófélék; vetőmagok, élő növények és virágok; szárított

növények; tápanyagok és élelmiszer adalékok állatok számára; táplálékok és takarmányok állatoknak; fekhelyek

 és almok állatoknak; maláta, élő állatok.

 32    Magyarországról származó sörök; alkoholmentes sörök; diétás sörök; malátasörök; ásványvizek és

szénsavas vizek; egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények

 italokhoz.

 33    Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) borok, habzóbor, pezsgő, szeszes

italok és likőrök, alkoholtartalmú tej mix italok, szeszes ital és/vagy bor alapú koktélok és aperitifek; bort

 tartalmazó italok; alkoholos készítmények alkoholos italok készítéséhez.

 35    Magyarországról származó reklám; marketing; eladási, értékesítési promóciók; élelmiszerekkel, luxus

 élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 00851

 ( 220 ) 2014.03.20.

 ( 731 )  Indivizo Munkaerő Kiválasztási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Engelbrecht Annamária, Nyitrai és Engelbrecht Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Állásközvetítő irodák; hirdetési hely kölcsönzése; információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezés; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; üzletszervezési és üzletvezetési

 tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

 38    Elektronikus levelezés, e-mail; számítógép terminálok közötti összeköttetések; üzenetek és képek

 továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; videokonferencia szolgáltatások.

 42    Elektronikus adattárolás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; számítógép programok

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

 szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 14 00867

 ( 220 ) 2014.03.24.

 ( 731 )  Hajdúhadház Város Önkormányzata, Hajdúhadház (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; bab, tartósított;

csemegeuborka; dió, feldolgozott; disznóhús; gyümölcskonzervek; gyümölcsszeletkék, apró; hentesáruk; hús;

joghurt; kefir; kolbász; lekvár; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok;

sonka; szalonna; szárított zöldségek; tej; tejtermékek; tojások; vaj; vajkrém; véreshurka [hentesáru];
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 zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez.

  30    Fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; méhpempő; méz; paprika, őrölt [ételízesítő]; tésztafélék.

 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; bab, friss; baromfiszárnyas, élő; borsó, friss; burgonya, friss; dió; gomba, friss; gyökérzöldségek

[táplálék]; gyümölcsök, friss; halak élő; halikra; mogyoró; póréhagyma, friss; rebarbara; szőlő, friss;

 virághagymák; virágok, élő; zöldségek, friss.

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

szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; gyümöcslevek; paradicsomlevek [italok];

 szőlőmust; szörpök italokhoz; zöldséglevek [italok].

 33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); almaborok; borok; cseresznyepálinka; likőrök; pálinkák,

 brandyk.

 ( 210 ) M 14 00873

 ( 220 ) 2014.03.24.

 ( 731 )  The Coca-Cola Company (a company incorporated under the laws of the state Delaware), Atlanta, Georgia (US)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivő, Budapest

 ( 541 ) FUNIVERSITY

 ( 511 )  32    Természetes ásvány és levegővel dúsított vizek és egyéb alkoholmentes italok; palackozott vizek;

alkoholmentes ízesített ivóvíz, ideértve a forrásvizet és az ízesített ivóvízet; alapanyagok a fenti italok

elkészítéséhez; víz gyümölcs ízesítőkkel; gyümölcs italok és gyümölcslevek; szénsavas italok; energia és

 izotóniás italok; alkoholmentes italok teával ízesítve; szirupok és egyéb készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholos italok (sörök kivételével).

 35    Speciális marketing program elhivatott diák márka menedzserekkel/nagykövetekkel rendelkező egyetemek

részére a kampány és márka üzeneteknek közvetlen bejuttatáshoz az egyetemi csatornákba; reklámozás; üzleti

 menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai funkciók.

 41    Oktatás; tréningek biztosítása; sport- és kulturális tevékenységek különleges, egyetemek részére készült

 marketing programokkal kapcsolatosan.

 42    Számítógépes hardver és szoftver tervezés és fejlesztése; tanácsadói szolgáltatások számítógépes

rendszerekkel, számítógép hardverekkel, számítógép szoftverekkel, számítógépes hálózatokkal és adatbázisokkal

kapcsolatban; hosting szolgáltatások számítógépes szoftverekkel és adatbázisokkal kapcsolatban; számítógépes

 rendszerekkel kapcsolatos fenntartói és támogatói szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 00900

 ( 220 ) 2014.03.25.

 ( 731 )  Lachman István, Csopak (HU)

 Lachmann Renáta, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Gábor, Győr

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 14 00913

 ( 220 ) 2014.03.26.

 ( 731 )  Szabó József, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Firicz László ügyvéd, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   29    Kolbász.

 ( 210 ) M 14 00959

 ( 220 ) 2014.03.28.

 ( 731 )  Li Qiang, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházat, lábbeli, kalapáruk.

 ( 210 ) M 14 00975

 ( 220 ) 2014.03.28.

 ( 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 00979

 ( 220 ) 2014.03.31.

 ( 731 )  Funside Events Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  9    Telefontok.

  18    Táskák.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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); gyermekrendezvények, zenés rendezvények; oktató előadások.

 ( 210 ) M 14 00997

 ( 220 ) 2014.04.01.

 ( 731 )  Xu Yingying, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  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; takarítóeszközök; 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01005

 ( 220 ) 2014.04.01.

 ( 731 )  Rapport Tamás, Hviezdoslavova 2900/19 (SK)

 ( 740 )  dr. Ormós Zoltán, Ormós 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; acélredőnyök; ajtókeretek fémből; ajtókilincsek fémből; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos;

ajtóreteszek fémből; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; ajtózárak fémből; alumínium; biztonsági fémláncok;

borítólemezek fémből (építés); burkolólapok fémből; burkolólapok fémből, épületekhez; bútorszerelvények

fémből; csapok, cövekek fémből; csapszegek, csavarok fémből; csatlakozók fémből; csatok fémből;

csavaralátétek, alátétgyűrűk fémből; csévélők fémből flexibilis csövekhez, nem mechanikusak; csőbilincsek,

konzolok építményekhez; csőhálózat fémből; csőtoldatok fémből; csővezetékek fémből szellőző és

légkondicionáló berendezésekhez; csuklópántok fémből; drótkötelek; drótkötelek, sodronykötelek;

elosztóvezetékek fémből csővezetékekhez; előre gyártott padozatok, peronok fémből; építőanyagok fémből;

építőelemek fémből; ereszcsatornák fémből; erősítőanyagok, vázanyagok fémből, gépszíjakhoz; erősítő,

merevítőanyagok fémből, betonhoz; erősítő, merevítőanyagok, fémből, csövekhez; fák fém védőszerkezetei;

falburkolatok fémből; falicsatlakozók fémből; falicsempék fémből; fejgerendák, áthidaló elem fémből; fém

ablakkeretek; fém ablaknyitó eszközök (nem elektromos); fémablakok; fémajtók; fém ajtókeretek;

fémállványzatok; fém bélésgyűrűk; fémburkolatok építményekhez; fém burkolólapok építkezéshez; fém
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burkolólemezek; fémcsavarok; fémcsövek; fémcsövek központi fűtőberendezésekhez; fémgyűrűk, szorítópántok;

fémgyűrűk, szorítópántok nyelekhez; fémhevederek tehermozgatáshoz; fémhuzalok; fémkábelek nem elektromos

célra; fémkapcsok; fém kapucsengők, nem elektromos; fémkapuk; fémkerámiák; fémkeretek építményekhez;

fémpadlók; fémpántok kötözési célokra; fémpárkányok, fémereszek; fémszalagfeszítő elemek; fémszerelvények

építményekhez; forgó kéménytoldalék fémből; födémek, mennyezetek fémből; födémgerendák fémből;

fürdőkabinok fémből; gombkilincsek, gombfogantyúk fémből; gyűrűs(fejű) csavarok; házszámok fémből, nem

világítóak; járólapok fémből; kábelcsatlakozók fémből, nem elektromos; kábelsaruk/kábelszorítók fémből; kádak,

medencék fémből; kémények fémből; keményforrasz ötvözetek; keményforraszrúd; kéményoszlopok,

kéménytestek fémből; kéménysisakok, kéménytoldatok fémből; kerítések fémből; kerítésoszlopok fémből;

koszorúgerendák, tartógerendák fémből; könyökcsövek fémből; külső zsaluk, ablaktáblák fémből; küszöbök

fémből; lambériák, falburkolatok fémből; lécek fémből; lefolyócsövek fémből; lefolyók, vízlevezető csatornák

fémből; lemezbugák, brammák vasból; lépcsőpofák, lépcsőoldalfalak fémből; merevítőlemezek; nyomócsövek

fémből; orsók fémből flexibilis csövekhez, nem mechanikusak; padlóburkolatok fémből; padlóburkolólapok

fémből; párkánydíszek fémből; reteszek, kallantyúk fémből; sarokpántok fémből; sarokvasak, szögvasak; sínek

fémből; sínhevederek, csatlakozólemezek; szegecsek, fémből; szellőztető ablakok, csapóablakok fémből;

tetőfedések fémből; tolózárak; tűzálló építőanyagok fémből; vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez;

védőtetők fémből (épületekhez); zárak fémből, nem elektromos; zárólemezek, csőburkolatok építményekhez;

 záróreteszek, zárócsapszegek; zsalugáterek fémből; zsaluzatok fémből, betonhoz.

 17    Csapószelepek, légszelepek gumiból; csőcsatlakozások, nem fémből; dielektrikumok (szigetelők); dilatációs

hézagkitöltők; dugók gumiból; ebonit (keménygumi); erősítő anyagok csövekhez, nem fémből; fakéreg

hangszigeteléshez; folyékony gumi; gumigyűrűk; hangszigetelő anyagok; hősugárzást gátló anyagok; hőszigetelő

anyagok; kőgyapot (szigetelőanyag); műanyag fóliák nem csomagolási célokra; nedvesség elleni

szigetelőanyagok épületekhez; szigetelőanyagok; szigetelőanyagok kábelekhez; szigetelőanyagok nyílászárókhoz;

szigetelő fémfóliák; szigetelő festékek; szigetelők; szigetelőpapír, kátránypapír; szűrőanyagok (félig megmunkált

 műanyagok vagy habok); üveggyapot szigetelési célra; vízhatlan tömítések.

 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).

 ( 210 ) M 14 01045

 ( 220 ) 2014.04.03.

 ( 731 )  Gyöngyösi és Társai Kereskedelmi, Szolgáltató Termelő Betéti Társaság, Fülöpjakab (HU)

 ( 740 )  dr. Deák Tibor, Dr. Deák Tibor Ügyvédi Iroda, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Magyarországról származó gomba vagy gombakivonat hozzáadásával készített, szappanok; illatszerek,

 illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Magyarországról származó gomba felhasználásával vagy hozzáadásával készített gyógyszerészeti és

állatgyógyászati készítmények; gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek; gyógyászati vagy

állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend- kiegészítők emberek és állatok

 számára.

 29    Magyarországról származó gomba felhasználásával vagy hozzáadásával készített szárított és főzött

 gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

 30    Magyarországról származó gomba felhasználásával vagy hozzáadásával készített kávé, tea és kávépótló

 szerek; péksütemények; fűszerek.

  31    Magyarországról származó friss gomba, őrölt gomba, gombaőrlemény, gombakivonat.

 32    Magyarországról származó gomba felhasználásával vagy hozzáadásával készített sörök; ásványvizek és
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szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények

 italokhoz.

 33    Magyarországról származó gomba felhasználásával vagy hozzáadásával készített alkoholtartalmú italok (a

 sörök kivételével).

 41    A gombák élettani hatásaival, széleskörű felhasználásával kapcsolatos, egészségtudatos életmódra nevelő

 előadások, szakmai képzések.

 44    Gomba felhasználásával vagy hozzáadásával készített gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek

használatához kapcsolódó orvosi szolgáltatások, tanácsadás; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és

 szépségápolási tanácsadás.

 ( 210 ) M 14 01070

 ( 220 ) 2014.04.04.

 ( 731 )  Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért, Budapest (HU)

 ( 740 )  Balázs Ákos Péter, 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 01125

 ( 220 ) 2014.04.10.

 ( 731 )  Kovács Tibor Csaba, 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).

 16    Noteszok, prospektusok, ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra, toll- és ceruzatartók, asztali,

 tolltartók, zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.

 18    Bőröndök, kézitáskák, dobozok bőrből vagy műbőrből, ernyők, esernyők, erszények, pénztárcák,

hátizsákok, hitelkártyatartó (levéltárcák), irattáskák, aktatáskák, kézitáskák, kofferek (kis utazóládák), levéltárcák,

 napernyők, sporttáskák, strandtáskák, táskák, táskák (zacskók, tasakok) csomagolásra, bőrből.

 ( 210 ) M 14 01132

 ( 220 ) 2014.04.10.

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

 ( 740 )  dr. Magyarfalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EMMA Smart Kliens

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző
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(felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására,

átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy

képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k

(kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;

 számítógépes szoftverek.

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 210 ) M 14 01146

 ( 220 ) 2014.04.11.

 ( 731 )  Kiss és Társai Kft., Pánd (HU)

 ( 740 )  dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) BABY WINE

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 14 01149

 ( 220 ) 2014.04.11.

 ( 731 )  FremantleMedia Operations B.V., Hilversum (NL)

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

 ( 541 ) 4N4LN

 ( 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).

 28    Társasjátékok, játékok, játékszerek; táblajátékok; elektronikus játékok; számítógépes játékokhoz

berendezések és eszközök; elektromos és elektronikus játékok; automata és érmével működő elektronikus

szórakoztató berendezések, pénzbedobással működő gépek és játékeszközök; kézi számítógépes játékok;

szórakoztató berendezések videojátékokhoz; televíziós vevőkészülékekkel való használatra adaptált interaktív

játékok; elektromos és videós szórakoztató berendezések és eszközök; televíziós vevőkészülékekkel való

 használatra adaptált szórakoztató berendezések; alkatrészek, szerelvények és tartozékok valamennyi fenti áruhoz.

 38    Közvetítés; televíziós közvetítés; rádiós közvetítés; műholdas televíziós közvetítés; kábel televíziós

közvetítés; telefonos kommunikáció; interaktív telefonos szolgáltatások; telefonos üzenetszolgáltatások;

kommunikációs szolgáltatások rádióhullámokon, telefonokon, az interneten, a világhálón, kábelen, műholdon,

 mikrohullámú és elektromos akkumulátoron keresztül.

 41    Televízióval, mozival, rádióval és színházzal kapcsolatos szórakoztató és oktatási szolgáltatások; rádió- és

televízió programok, filmek és bemutatók gyártása és bemutatása; oktatás biztosítása televízión és rádión

keresztül, vagy rádióhoz és televízióhoz kapcsolódó oktatás; szórakoztatás biztosítása televízión és rádión

keresztül; versenyek szervezése (oktatás és szórakoztatás céljából); interaktív telefonos versenyek; publikáció;

mozifilmek, show műsorok, rádió programok és televízió programok gyártása, oktatás és szórakoztatás biztosítása

rádió, televízió, műhold, kábel, telefon a világháló és az internet segítségével; show műsorok szervezése;

hangfelvételek és korábban felvett show műsorok, filmek, rádió és televízió előadások bérbeadása; video

szalagok és video lemezek gyártása; rádiós szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; mozifilmek gyártása; színházi

előadások produkciója; játék showműsorok szervezése; televíziós szórakoztató szolgáltatások, ideértve a
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közönség telefonon történő bevonásával kapcsolatos szolgáltatásokat; interaktív szórakoztatás mobiltelefonos

 használatra; internet alapú játékok szervezése.

 ( 210 ) M 14 01171

 ( 220 ) 2014.04.15.

 ( 731 )  Event for You Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) NOVILEX

 ( 511 )   41    Szakmai képzés.

  45    Jogi szolgáltatások; jogi kutatás.

 ( 210 ) M 14 01182

 ( 220 ) 2014.04.16.

 ( 731 )  Korkut Ziya 40%, Szigetszentmiklós (HU)

 Bakir Mehmet Selim 30%, Budapest (HU)

 Ertunc Erdal 30%, 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).

  43    Török jellegű vendéglátás.

 ( 210 ) M 14 01184

 ( 220 ) 2014.04.15.

 ( 731 )  Stuparu-Tóth Márta, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Viktor, Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Lineo Coaching

 ( 511 )  35    Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; konzultáció személyzeti

 kérdésekben.

  41    Coaching [tréning]; oktatás; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése.

  45    Közvetítés [személyek közötti vitákban].

 ( 210 ) M 14 01247

 ( 220 ) 2014.04.23.

 ( 731 )  Ventus Commerce Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok; asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; kézikönyvek; könyvek; naptárak; palackalátétek

 papírból; papíráruk; tálalátétek, tányéralátétek papírból; tányéralátétek papírból.

 ( 210 ) M 14 01252

 ( 220 ) 2014.04.24.

 ( 731 )  Varga Ferenc 1/3, Debrecen (HU)

 Gencsi Zoltán 2/3, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Kodela Viktor, Kodela Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Magyarországról származó 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).

 21    Magyarországról származó 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).

 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).

 30    Magyarországról származó kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup;

élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 31    Magyarországról származó gabonamagok, 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).

 32    Magyarországról származó sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 33    Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 01253

 ( 220 ) 2014.04.24.

 ( 731 )  Gencsi Zoltán 2/3, Debrecen (HU)

 Varga Ferenc 1/3, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Kodela Viktor, Kodela Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Magyarországról származó 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).

 21    Magyarországról származó 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).

 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).

 30    Magyarországról származó 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).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 20. szám, 2014.10.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2084



 31    Magyarországról származó gabonamagok, 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).

 32    Magyarországról származó sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 33    Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 01270

 ( 220 ) 2014.04.25.

 ( 731 )  Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács B. Gábor, Kovács B. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Almanachok; bankkártyaolvasók, nem elektromos; bélyegzők [pecsétek]; bélyegzők, pecsétek;

bélyegzőpárnák; bélyegző(pecsét)tartó állványok; bélyegző(pecsét)tartó dobozok; bélyegzőtartók; blokkok

[papíráruk]; borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból;

címbélyegzők, címbélyegek; címerpajzsok [pecsétek papírból]; címkék, nem szövetből; csekkfüzettartók;

csipeszes írótáblák; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; enyvezett vásznak papíripari célokra;

értesítések [papíráruk]; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; fényképek

beragasztására szolgáló készülékek; fóliatasak kasírozók, laminálók [irodai cikkek]; folyóiratok;

formanyomtatványok, űrlapok; füzetek; golyók golyóstollakhoz; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások;

gumírozott szalagok [papíráruk]; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból;

hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír; írásminták; iratgyűjtők, dossziék;

iratkapcsok, gemkapcsok; iratkapcsok, iratfűzők; irattartók [irodai cikkek]; irattartók [papíráru]; irodagépek

borítékok lezárására; irodai bélyegzőgépek; irodai felszerelések, a bútorok kivételével; irodai gumiszalagok;

íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek; írókészletek [papíráruk]; írómappák; írószerek; ívek [papíráruk];

jegyek; karakterek [számok és betűk]; karton; kartonkötések; kartotékkartonok [papíráruk]; kártyák; katalógusok;

képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; könyvkötések; könyvkötészeti cikkek;

könyvkötő felszerelések és gépek [irodai eszközök]; lemezek metszetek készítéséhez; levelezőlapok; levélpapír;

magazinok, revük [időszaki lapok]; másolópapír [papíráru]; matricák, lehúzóképek; naptárak; noteszok;

nyomatok [metszetek]; nyomdai betűk; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk;

nyomtatványok; oktatási eszközök, a készülékek kivételével; öntapadó címkék [papíráruk]; papír; papíráruk;

plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok;

radírgumik; ragasztó [enyv] papíripari vagy háztartási használatra; ragasztóanyagok [enyvek] papíripari vagy

háztartási használatra; ragasztók [enyvek] papíripari vagy háztartási használatra; rajzeszközök; rajzfelszerelések;

sablonok [papíráruk]; sokszorosító papírok; szórólapok; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók, asztali;

tolltartók; töltőtollak; transzparensek [papíráruk]; tűzőgépek [irodai cikkek]; újságok; üdvözlőlapok/kártyák;

 zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.

 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).
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 42    Dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; energia audit; felhőalapú

számítástechnika;; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; 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]; web oldalak alkotása és

 fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 14 01271

 ( 220 ) 2014.04.25.

 ( 731 )  Díjnet Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács B. Gábor, Kovács B. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Hírlevelek; kártyák; öntapadó címkék [papíráruk].

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; hálózati kiszolgálók [web

szerverek] bérlete; honlap dizájn tanácsadás; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információtechnológiai [IT]

tanácsadási szolgáltatások; kutatómotorok biztosítása az internethez; 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]; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 14 01273

 ( 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).
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 ( 210 ) M 14 01281

 ( 220 ) 2014.04.25.

 ( 731 )  Baumit Építőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft., Dorog (HU)

 ( 740 )  dr. Bán Dániel, Perényi és Bán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Baumit GreyFit

 ( 511 )  17    Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

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

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

 valamennyi áru).

 19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01320

 ( 220 ) 2014.04.29.

 ( 731 )  Bűdi Károly, Alsódobsza (HU)

 ( 541 ) AgriDron

 ( 511 )   12    Repülőgépek.

 42    Geológiai felderítés; geológiai kutatás; energiatakarékossági tanácsadás; környezetvédelmi kutatás; műszaki

 kutatás; számítógépes programozás; számítógépes szoftver fenntartása; térképészet; tudományos kutatás.

  44    Gyomirtás; kertművelés.

 ( 210 ) M 14 01381

 ( 220 ) 2014.04.30.

 ( 731 )  Filmbuilding Korlátolt Felelősségű Társaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  dr. Illich Éva (Illich Ügyvédi Iroda), Budapest

 ( 541 ) Filmbuilding

 ( 511 ) 9    CD-ROM (kompakt) lemezek; filmkamerák; filmvágó készülékek; memóriakártyák, intelligens

 mikrokártyák; mozifilmek, exponált; szoftverek, rögzített.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; show-műsorok; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú

 információk; televíziós szórakoztatás; vidámparkok.

 ( 210 ) M 14 01382

 ( 220 ) 2014.04.30.

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

 ( 740 )  Dr. Kelemen Kinga ügyvéd, Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények humán használatra.

 ( 210 ) M 14 01419

 ( 220 ) 2014.05.06.

 ( 731 )  "Menta '94" Patika Bt., Debrecen (HU)
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 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

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.

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

 44    Betegápolási szolgáltatások, egészségügyi berendezések kölcsönzése, egészségügyi szolgáltatások,

 gyógyszerészeti tanácsadás.

 ( 210 ) M 14 01458

 ( 220 ) 2014.05.08.

 ( 731 )  Luxury Romance Agency Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) LUXURY ROMANCE AGENCY

 ( 511 )   45    Házasságközvetítés.

 ( 210 ) M 14 01466

 ( 220 ) 2014.05.09.

 ( 731 )  Ipari Elektronikai Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 szolgáló készülékek és berendezések.

 ( 210 ) M 14 01481

 ( 220 ) 2014.05.09.

 ( 731 )  SIÓMENTE KERESKEDŐHÁZ Zrt., Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Bercsényi Erika, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinkák.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 20. szám, 2014.10.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2088



 ( 210 ) M 14 01490

 ( 220 ) 2014.05.10.

 ( 731 )  Marton Sándor, Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k, DVD-k.

  25    Ruházati cikkek, kalapáruk.

 41    Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

 szövegek kiadása; videofilmezés; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zene öszzeállítása.

 ( 210 ) M 14 01501

 ( 220 ) 2014.05.12.

 ( 731 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) PS Eco

 ( 511 )  1    Műtrágyázó készítmények; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

 ( 210 ) M 14 01502

 ( 220 ) 2014.05.12.

 ( 731 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) PS Organo

 ( 511 )  1    Műtrágyázó készítmények; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

 ( 210 ) M 14 01503

 ( 220 ) 2014.05.12.

 ( 731 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) PS Energy

 ( 511 )  1    Műtrágyázó készítmények; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

 ( 210 ) M 14 01504

 ( 220 ) 2014.05.12.

 ( 731 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) PS Perfect

 ( 511 ) 1    Mikroorganizmus kultúrák, nem humán vagy állatgyógyászati használatra; műtrágyázó készítmények;

 mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

5    Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 14 01505

 ( 220 ) 2014.05.12.

 ( 731 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) PS Power

 ( 511 ) 1    Mikroorganizmus kultúrák, nem humán vagy állatgyógyászati használatra; műtrágyázó készítmények;

 mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.
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5    Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 14 01506

 ( 220 ) 2014.05.12.

 ( 731 )  Eszterháza Kulturális Kutató- és Fesztivál Központ, Fertőd (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 01508

 ( 220 ) 2014.05.13.

 ( 731 )  Biró László, Gödölle (HU)

 ( 740 )  Dr. Princz Kornél, Princz Kornél Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 45    Eltűnt személyek felkutatása; esküvői szertartások tervezése és szervezése; estélyi ruha kölcsönzése;

házasságközvetítő irodák; horoszkóp elkészítése; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; ruhakölcsönzés;

 személyes háttéradatok vizsgálata; társas kíséret; társkereső klubok.

 ( 210 ) M 14 01524

 ( 220 ) 2014.05.14.

 ( 731 )  AGROVA Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) LIVE POWER

 ( 511 )  1    Műtrágyák; lombtrágyák; termésnövelő készítmények.

 ( 210 ) M 14 01525

 ( 220 ) 2014.05.14.

 ( 731 )  Lenka Gallová, Trencin (SK)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Galleko

 ( 511 ) 1    Trágyázó készítmények; mezőgazdasági műtrágyák; növényi növekedésszabályzó készítmények; növényi

növekedés szabályzó készítmények stimulálására és anti-stressz hatására szolgáló segédanyag készítmények;

talajkondicionáló készítmények; növényi növekedés szabályzó készítményekhez alkalmazott ökológiai

 segédanyag készítmények.

 35    Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi tevékenység - trágyázó készítmények; mezőgazdasági műtrágyák;

növényi növekedés szabályzó készítmények; növényi növekedés szabályzó készítmények stimulálására és

anti-stressz hatására szolgáló segédanyag készítmények, talajkondicionáló készítmények; növényi növekedés

 szabályzó készítményekhez alkalmazott ökológiai segédanyag készítmények - termékekre vonatkozóan.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások a vegyészet területén; kémiai kutatás; kémiai analitikus

tevékenység; biológiai kutatás; ügyfelek részére végzett mezőgazdasági kutatási és fejlesztési tevékenység új

 termékek kidolgozására.

 ( 210 ) M 14 01560

 ( 220 ) 2014.05.15.

 ( 731 )  Liberty Global Europe Holding B.V., Schiphol-Rijk (NL)

 ( 300 )  63781/2013 2013.11.15. CH

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

 ( 541 ) UPC Wi-Free

 ( 511 ) 9    Vezetékes és/vagy vezeték nélküli készülékek és eszközök hangok, képek vagy adatok rögzítésére,

másolására, tárolására, kódolására és dekódolására, átalakítására és feldolgozására; vezetékes és/vagy vezeték

nélküli kommunikációs és telekommunikációs berendezések kábeles, web-alapú és egyéni tartalmú támogatására

és integrálására; vezetékes és/vagy vezeték nélküli modemek, dekóderek, titkosító eszközök vezetékes és/vagy

vezeték nélküli használatra; hozzáférési eszközök (berendezések) és hozzáférés ellenőrző eszközök

adatfeldolgozó berendezésekhez vezetékes és/vagy vezeték nélküli használatra; hitelesítő berendezés távközlési

hálózatokhoz vezetékes és/vagy vezeték nélküli használatra; készülékek jelek titkosítására és titkosításának

feloldására és újra továbbítására; digitális terminálok; számítógép szoftverek főleg adatátvitel támogatására

vezetékes és/vagy vezeték nélküli használatra; letölthető mozifilmek és egyéb audio- és audiovizuális programok.

 38    Távközlési szolgáltatások, ideértve a mobil- és vezeték nélküli telekommunikációt; telefonos szolgáltatások;

rádió- és televízióközvetítések; videoanyagok továbbítása megrendelésre; internet szolgáltatások

(telekommunikáció); távközlési hálózatokhoz (ideértve az internet) való hozzáférés biztosítása vezetéken és/vagy

vezeték nélkül; telekommunikációs berendezések kölcsönzése; információ nyújtása a telekommunikáció

területén, többek között televízió, internet, vagy egyéb (új) médián keresztül; üzenetek és közlések elektronikus

cseréje és átadása vezetékes és/vagy vezeték nélkül; interaktív kommunikációs szolgáltatások az interneten, kábel

televízióhálózatokon, vagy más adatátviteli formán keresztül, vezetékes és/vagy vezeték nélkül; kábel televíziós

közvetítések; adat, hang és képek átvitele rádió-, televízió-, műholdas csatornán, kábelen, az éteren keresztül és

elektronikus eszközökkel; telekommunikációs infrastruktúra biztosítása és kölcsönzése mások részére ideértve a

(mobil)telefonálást; tájékoztatás és tanácsadás a telekommunikáció területén (ideértve az interaktív

telekommunikációt); távközlési hálózatokhoz való hozzáférési idő lízingje; hozzáférés videojátékok, digitális

adatok, kommunikációk (közvetítések) letöltéséhez nyílt számítógéphálózaton (az interneten) keresztül, vagy zárt

globális számítógépes hálózaton (intranet) keresztül, vezetékes és/vagy vezeték nélkül; műsorok közvetítése és
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televíziós csatornák kiválasztása; számítógéphálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; telekommunikációs

 kapcsolatok biztosítása az internethez és adatbázisokhoz; mindezek a szolgáltatások vezeték nélküli úton is.

  41    Mozifilmek és egyéb audio- és audiovizuális programok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 14 01561

 ( 220 ) 2014.05.15.

 ( 731 )  Liberty Global Europe Holding B.V., Schiphol-Rijk (NL)

 ( 300 )  63784/2013 2013.11.15. CH

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

 ( 541 ) Horizon Wi-Free

 ( 511 ) 9    Vezetékes és/vagy vezeték nélküli készülékek és eszközök hangok, képek vagy adatok rögzítésére,

másolására, tárolására, kódolására és dekódolására, átalakítására és feldolgozására; vezetékes és/vagy vezeték

nélküli kommunikációs és telekommunikációs berendezések kábeles, web-alapú és egyéni tartalmú támogatására

és integrálására; vezetékes és/vagy vezeték nélküli modemek, dekóderek, titkosító eszközök vezetékes és/vagy

vezeték nélküli használatra; hozzáférési eszközök (berendezések) és hozzáférés ellenőrző eszközök

adatfeldolgozó berendezésekhez vezetékes és/vagy vezeték nélküli használatra; hitelesítő berendezés távközlési

hálózatokhoz vezetékes és/vagy vezeték nélküli használatra; készülékek jelek titkosítására és titkosításának

feloldására és újra továbbítására; digitális terminálok; számítógép szoftverek főleg adatátvitel támogatására

vezetékes és/vagy vezeték nélküli használatra; letölthető mozifilmek és egyéb audio- és audiovizuális programok.

 38    Távközlési szolgáltatások, ideértve a mobil- és vezeték nélküli telekommunikációt; telefonos szolgáltatások;

rádió- és televízióközvetítések; videoanyagok továbbítása megrendelésre; internet szolgáltatások

(telekommunikáció); távközlési hálózatokhoz (ideértve az internet) való hozzáférés biztosítása vezetéken és/vagy

vezeték nélkül; telekommunikációs berendezések kölcsönzése; információ nyújtása a telekommunikáció

területén, többek között televízió, internet, vagy egyéb (új) médián keresztül; üzenetek és közlések elektronikus

cseréje és átadása vezetékes és/vagy vezeték nélkül; interaktív kommunikációs szolgáltatások az interneten, kábel

televízióhálózatokon, vagy más adatátviteli formán keresztül, vezetékes és/vagy vezeték nélkül; kábel televíziós

közvetítések; adat, hang és képek átvitele rádió-, televízió-, műholdas csatornán, kábelen, az éteren keresztül és

elektronikus eszközökkel; telekommunikációs infrastruktúra biztosítása és kölcsönzése mások részére ideértve a

(mobil)telefonálást; tájékoztatás és tanácsadás a telekommunikáció területén (ideértve az interaktív

telekommunikációt); távközlési hálózatokhoz való hozzáférési idő lízingje; hozzáférés videojátékok, digitális

adatok, kommunikációk (közvetítések) letöltéséhez nyílt számítógéphálózaton (az interneten) keresztül, vagy zárt

globális számítógépes hálózaton (intranet) keresztül, vezetékes és/vagy vezeték nélkül; műsorok közvetítése és

televíziós csatornák kiválasztása; számítógéphálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; telekommunikációs

 kapcsolatok biztosítása az internethez és adatbázisokhoz; mindezek a szolgáltatások vezeték nélküli úton is.

  41    Mozifilmek és egyéb audio- és audiovizuális programok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 14 01576

 ( 220 ) 2014.05.13.

 ( 731 )  HBL PRODUKCIÓ Kft., Dorog (HU)

 ( 740 )  dr. Sándor Bernadette, Dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda, Dorog

 ( 541 ) FalForgatók

 ( 511 )  9    Mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és letölthető képfájlok.

 16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; tanítási és

 oktatási anyagok (készülékek kivételével).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 14 01592

 ( 220 ) 2014.05.19.

 ( 731 )  BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)

 ( 300 )  Z-427754 2014.04.22. PL

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermékek, amelyek kizárólag Franciaországból származnak.

 ( 210 ) M 14 01596

 ( 220 ) 2014.05.19.

 ( 731 ) FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  Pozderka Gábor, Budapest

 ( 541 ) KosHerb

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

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

 osztályokba; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01627

 ( 220 ) 2014.05.21.

 ( 731 )  Első Magyar Kárrendező Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gál Enikő, Dr. Gál Enikő Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; coaching [tréning];

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

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

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fogadások

tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások; fotóriportok készítése; gykorlati képzés

[szemléltetés];helyfoglalás show-műsorokra; iskolai szolgáltatások [képzés]; jelbeszéd értelmezése;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; leíró szolgálat;

mentorálás; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; nyelvi tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási

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

letölthető videók biztosítása; rádió -és televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások; sportversenyek

rendezése; stadionok bérlete; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés;

szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú-); szövegek leírása, nem reklámcélú
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szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; testnevelés; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra;

üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás]; videofilmezés; zenei produkciók; zene összeállítása.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; detektív ügynökségek; eltűnt személyek felkutatása; iparjogvédelmi

tanácsadás; jogi kutatás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; közvetítés [személyek közötti vitákban];

lakásfelügyelet [helyben]; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben;

 számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; személyes háttéradatok vizsgálata.

 ( 210 ) M 14 01635

 ( 220 ) 2014.05.21.

 ( 731 )  KT & G Corporation, Daedeok-gu, Daejeon (KR)

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

 ( 541 ) BOHEM CIGAR MINI

 ( 511 )  34    Dohány; cigaretták; szivarok; tubák; cigaretta papírok; pipák dohányzási célra, nem nemesfémből; cigaretta

filterek; cigarettás dobozok, nem nemesfémből; dohányzacskók; öngyújtók nem nemesfémből; gyufák;

 pipatisztítók; hamutartók dohányzók részére nem nemesfémből; szivarvágók.

 ( 210 ) M 14 01657

 ( 220 ) 2014.05.22.

 ( 731 )  HEMORAT SOL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gergely Tamás, Gergely és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; ajvár [tartósított paprika];

alkoholban tartósított gyümölcsök; amerikai mogyoróvaj; áloé vera emberi fogyasztásra elkészítve;

burgonyaszirom; csemegeuborka; csontolaj, étkezési; datolya; dió, feldolgozott; erjesztett tejes italok étkezési

célokra; faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott fokhagyma; feldolgozott halikra; fésűkagylók,

nem élő; garnéla rákok, nem élő; gomba, tartósított; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök,

főtt; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták; gyümölcsszeletkék, apró; hagyma, tartósított; hal

mousse-ok; hal, nem élő; hal, tartósított; halból készített ételek; halfilé; halkonzervek; halliszt emberi

fogyasztásra; heringek; kagylók, (ehető-), nem élő; kagylók, nem élő; kakaóvaj; kandírozott [cukrozott]

gyümölcsök; kaviár; kimchi [erjesztett zöldségételek]; kókuszolaj; kókuszvaj; kókuszzsír; kukoricaolaj; kumisz

[tejes ital]; lazac; lecitin étkezési célokra; lekvár; lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; leves

készítmények; levesek; magvak, feldolgozott; mandula, darált; margarin; mazsola; májpástétom; milk shake-ek

[tejalapú frappé italok]; napraforgó magvak, feldolgozott; napraforgóolaj, étkezési; olajbogyó, tartósított; olajok,

étkezési; olívaolaj, étkezési; osztriga, nem élő; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; pálmamag olaj,

táplálkozási használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem

élő; repceolaj, étkezési; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya,

 chips.

 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).

 ( 210 ) M 14 01667
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 ( 220 ) 2014.05.26.

 ( 731 )  Nagy Roland, Sukoró (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 14 01679

 ( 220 ) 2014.05.27.

 ( 731 )  Palotás János 60%, Budapest (HU)

 Dominium Vini Kft. 40%, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám- és marketingtevékenységek a bortermeléssel, borkészítéssel, borfogyasztással, pezsgőkészítéssel,

 illetőleg pálinka előállításával kapcsolatosan; termékbemutatók; kereskedelmi ügyletek bonyolítása.

 41    Nevelés és oktatás, borismeretek, pezsgőkészítési ismeretek és pálinkakészítés ismeretek tekintetében;

 sommelier képzések.

  43    Vendéglátás borok, pálinkák és pezsgők vonatkozásában.

 ( 210 ) M 14 01680

 ( 220 ) 2014.05.27.

 ( 731 )  IIS Group Kft., Kistarcsa (HU)

 ( 740 )  dr. Bajusz Krisztina Ilona, Budapest

  

( 546 )

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

divatbemutatók szervezése promóciós célokból, gazdasági előrejelzések, gyógyszerészeti, kozmetikai,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme,

kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára, kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, mások árui és

szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja, on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, üzleti felvilágosítás,

 tájékoztatás, üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

 39    Áruk csomagolása, áruk raktározása, áruszállítás, autóbérlés, fuvarozás, információnyújtás tárolással

 kapcsolatban, információ szállítással kapcsolatban, járművek kölcsönzése, termékek csomagolása.

  41    Coaching [tréning], fogadások tervezése [szórakoztatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; kozmetikai tanácsadás, orvos-,

 gyógyszertár látogatás.
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 ( 210 ) M 14 01687

 ( 220 ) 2014.05.28.

 ( 731 )  Közép Európai Média és Kiadó Zrt., 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 01688

 ( 220 ) 2014.05.28.

 ( 731 )  UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Keserű István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Vitaminkészítmények; gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények

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

 étrend-kiegészítők, amelyek célja a normális étkezés, vagy amelynek egészségügyi előnyei vannak.

  10    Gyógyászati készülékek; orvosi, állatgyógyászati készülékek és műszerek.

 44    Egészségügyi szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások; információ és tanácsadás fogyasztóknak,

 kereskedőknek; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 14 01690

 ( 220 ) 2014.05.28.

 ( 731 )  Procargo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Medve Zsuzsa, Budapest

 ( 541 ) PROCARGO

 ( 511 )  35    Becslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások

számára; eladási propaganda mások számára; hirdetési hely kölcsönzése; import-export ügynökségek; információ

és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; költöztető szolgálat

vállalkozások számára; marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci

 tanulmányok; piackutatás; gépjármű kereskedelem; gépjármű alkatrész kereskedelem.

 37    Elhasznált vagy megsemmisült motorok felújítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;

 gépkocsik karbantartása és javítása; járművek karbantartása.

 39    Autóbusz-közlekedés; autóbuszok bérbeadása; áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás;

csomagküldemények elosztása; folyami szállítás; futárszolgálat [üzenetek vagy áruk továbbítására]; fuvarozás

uszállyal; gépkocsikölcsönzés; gépkocsival történő szállítás; hajórakodás; helyfoglalás szállítással kapcsolatban;

hulladékok szállítása és tárolása; információ szállítással kapcsolatban; információnyújtás tárolással kapcsolatban;

járművek kölcsönzése; járművezetői szolgáltatás; kamionos szállítás; komphajón történő szállítás; költöztetés;

 levélben megrendelt áruk szállítása; mentési (szolgáltatások); szállítmányozás.

 ( 210 ) M 14 01692

 ( 220 ) 2014.05.28.

 ( 731 )  Jó barátok Kft., Mezőberény (HU)
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 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek; ásványvizek (italok); szódavíz; szódavizek; vizek (italok).

 ( 210 ) M 14 01696

 ( 220 ) 2014.05.28.

 ( 731 )  OKKER Oktatási, Kiadói és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) OKAIM OKKER Adaptív Intézmény (Intézményfenntartói) Minőségbiztosítás

 ( 511 )   42    Minőség-ellenőrzés.

 ( 210 ) M 14 01726

 ( 220 ) 2014.06.02.

 ( 731 )  Interfood Kft., Szigetszentmiklós (HU)

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

 ( 541 ) INTERFOOD

 ( 511 )  43    Étel házhoz szállítása; parti-szerviz; vendéglátóipari szolgáltatások; hideg-meleg konyhai szolgáltatások;

 étkeztetés.

 ( 210 ) M 14 01731

 ( 220 ) 2014.06.02.

 ( 731 )  HVG Kiadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hámori Sándor, Hámori Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 591 )

 ( 511 )  16    Albumok, almanachok, aritmetikai, számtani táblázatok, bélyegzők, pecsétek, blokkok (papíráruk),

borítékok (papíráruk), brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból, címbélyegzők,

címbélyegek, címerpajzsok (pecsétek papírból), címkék, nem szövetből, csekkfüzettartók, cserélhető betétlapos

(iratokra ráhúzható) fedőlapok, csipeszes írótáblák, diagramok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék

(papíráruk), értesítések (papíráruk), fényképek (nyomtatott), fóliatasak kasírozók, laminálók (irodai cikkek),

folyóiratok, formanyomtatványok, űrlapok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások, gyűjthető kártyák,

nem játékokhoz, hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek, írásminták, iratgyűjtők, dossziék, irattartók

(irodai cikkek), irattartók (papíráru), írókészletek (papíráruk), írómappák, katalógusok, képek, kézikönyvek,

könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzők, levelezőlapok, levélpapír, levélzáró pecsétostyák, magazinok,

revük (időszaki lapok), másolópapír (papíráru, matricák, lehúzóképek, naptárak, noteszok, nyomatok (metszetek),

nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök, a készülékek kivételével, öntapadó címkék

(papíráruk), palackalátétek papírból, papírszalagok vagy lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez,

papírtartó dobozok (irodai cikkek), plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek, prospektusok,

sablonok (papíráruk), söröskorsó alátétek, stencilek, szórólapok, tálalátétek, tányéralátétek papírból, tervrajzok,

tollak (irodai cikkek), toll- és ceruzatartók, asztali, töltőtollak, transzparensek (papíráruk), újságok,

 üdvözlőlapok/kártyák, zászlók papírból.

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

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

 ( 210 ) M 14 01736

 ( 220 ) 2014.06.02.

 ( 731 )  Hi!Fly Music Kft., Budapest (HU)
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 ( 541 ) Hi!Fly

 ( 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) hangfelvétel kiadás, zeneműkiadói tevékenység, rendezvények

 szervezése, előadóművészek ügynökségi képviselete.

 ( 210 ) M 14 01745

 ( 220 ) 2014.06.03.

 ( 731 )  NEXIUS Informatikai Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mezey D. Róbert, Dr. Mezey D. Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.

  35    Reklámozás.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 14 01751

 ( 220 ) 2014.06.03.

 ( 731 )  FABRICAS DE CALZADO ANDREA S.A. DE C.V., GUANAJUATO (MX)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 14 01781

 ( 220 ) 2014.06.05.

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

 ( 740 )  Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) BÉRES VITA-D

 ( 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.

 ( 210 ) M 14 01786

 ( 220 ) 2014.06.05.

 ( 731 )  Diósgyőr FC Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
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( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák;

 ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.

 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.

  24    Textíliák és textiláruk; ágy- és asztalneműk.

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

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

 ( 210 ) M 14 01789

 ( 220 ) 2014.06.05.

 ( 731 )  Orbánné Bernáth Mónika, Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  dr. Ferencz Domonkos, Gyöngyös

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Bonbonok [cukorkák]; csokoládé.

 ( 210 ) M 14 01797

 ( 220 ) 2014.06.05.

 ( 731 )  Forever Life Products Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porelnyelő, nedvesítő és kötőanyagok; gépjármű és ipari kenő- és

 adalékanyagok.

 ( 210 ) M 14 01798

 ( 220 ) 2014.06.05.

 ( 731 )  HEBROS Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 44    Egészségügyi szolgáltatások; fizikoterápia; fizioterápia; terápiás szolgáltatások; gyógytorna; egészségügyi

 tanácsadás.

 ( 210 ) M 14 01799
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 ( 220 ) 2014.06.05.

 ( 731 )  Takeda GmbH, Konstanz (DE)

 ( 740 )  Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) RIOSAN

 ( 511 ) 5    Gastrointestinalis készítmények, diétás anyagok gyógyászati célokra, a fenti áruk mindegyike humán

 gyógyászati használatra; probiotikus táplálék kiegészítők, nevezetesen probiotikus baktériumtenyészetek.

 ( 210 ) M 14 01800

 ( 220 ) 2014.06.05.

 ( 731 )  dr. Wittmann-né dr. Tarján Emőke 100%, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Bertalan Tamás,dr. Bertalan Tamás egyéni ügyvéd, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások, kommunikáció átírása [irodai funkciók], konzultáció személyzeti kérdésekben,

marketing on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési

 konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

 41    Akadémiák [oktatás], eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, gyakorlati képzés

[szemléltetés], iskolai szolgáltatások [képzés], könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,

oktatás, szemináriumok rendezése és vezetése, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), szövegek leírása, nem

 reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.

 44    Beszédterápiás szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, pszichológus

 szolgáltatásai, terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 01802

 ( 220 ) 2014.06.06.

 ( 731 )  A Kedvenc Kereskedésem Kft., Tinnye (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi közlekedési eszközök.

  37    Autójavítás; autószerelési szolgáltatások, autómosás; autóápolás.

  39    Autóbérlés; autók bérbeadása.

 ( 210 ) M 14 01814

 ( 220 ) 2014.06.10.

 ( 731 )  ZTE FC Zrt., Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Devecz Miklós, Zalaegerszeg

  

( 546 )

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

 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 karácsonyfadíszek (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 01816

 ( 220 ) 2014.06.11.

 ( 731 )  Hügli Food Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Klinger Dóra, Klinger Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HELLA

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 01821

 ( 220 ) 2014.06.11.

 ( 731 )  Go! Store Europe LTD., Brighton & Hove (GB)

 ( 740 )  Sipos Ádám, Debrecen

 ( 541 ) Go! Store

 ( 511 )  35    Hirdetési hely kölcsönzése, reklámozás, különösen ügyfélkártya forgalomba hozatala az eladásösztönzés és

az ügyfelek megtartása céljából; kereskedelmi ügyletek közvetítése, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;

hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások, közönségszolgálati [PR] szolgáltatások,

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, adatok frissítése és karbantartása számítógépes

 adatbázisokban.

 36    Pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, szolgáltatások a pénzügy területén; készpénznélküli fizetőeszközök és

 ügyfélkártyák forgalmazása, közvetítése.

 42    Számítógépek és számítógépprogramok kölcsönzése, számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring],

 elektronikus adattárolás.

 ( 210 ) M 14 01829

 ( 220 ) 2014.06.13.

 ( 731 )  Micro Model Software Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 ) SoulWell

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

 karácsonyfadíszek (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).

 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 01833
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 ( 220 ) 2014.06.13.

 ( 731 )  PEBA-CHEM Kereskedelmi, Gyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Zsédely Péter Emil, Salgótarján

 ( 541 ) Def

 ( 511 )  3    Tisztítószerek.

 ( 210 ) M 14 01837

 ( 220 ) 2014.06.16.

 ( 731 )  Ranyák György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 ) DR. HANKY

 ( 511 )  7    Kompresszorok [gépek]; pumpák [gépek vagy motorok részei]; szivattyúk.

 10    Gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegővel működő gyógyászati készülékek; pumpák

 gyógyászati használatra; orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék eltávolító eszközök.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01841

 ( 220 ) 2014.06.16.

 ( 731 )  Carpathia Nemzeti Kreatív Gazdaságfejlesztő és Innovációs Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szép József, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 14 01842

 ( 220 ) 2014.06.16.

 ( 731 )  Budapesti Szimfonikus Zenekari Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Popa Péter, Budapest

 ( 541 ) Budapest Symphony Orchestra

 ( 511 )  41    Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmek gyártása; hangstúdiók szolgáltatásai;

hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; digitális zene szolgáltatása interneten;

 alkotóműhelyek szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 14 01847

 ( 220 ) 2014.06.16.

 ( 731 )  Rosmarin Zrt., Mártély (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth László, Dr. Horváth Ügyvédi Iroda, Hódmezővásárhely
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 ( 541 ) Murmel

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, lábbelik, kalapáruk.

 ( 210 ) M 14 01854

 ( 220 ) 2014.06.17.

 ( 731 )  Magyar Ízek Kereskedelmi Szövetség Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Sulyok Róbert, Szeged

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 számára; maláta (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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01855

 ( 220 ) 2014.06.17.

 ( 731 )  Magyar Ízek Kereskedelmi Szövetség Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Sulyok Róbert, Szeged

  

( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01862

 ( 220 ) 2014.06.17.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár zRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) MILLANDJOY
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 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi

készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok;

 étrend-kiegészítők emberek számára; gyógyhatású adalékanyagok; tápanyag adalékok, tápszerek.

 ( 210 ) M 14 01865

 ( 220 ) 2014.06.17.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár zRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) EUROVIT NUTRILONG

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

készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok;

étrend-kiegészítők emberek számára; gyógyhatású adalékanyagok; tápanyag adalékok, tápszerek,

 vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítők.

 ( 210 ) M 14 01866

 ( 220 ) 2014.06.17.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár zRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) EUROVIT MULTILONG

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

készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok;

étrend-kiegészítők emberek számára; gyógyhatású adalékanyagok; tápanyag adalékok, tápszerek,

 vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítők.

 ( 210 ) M 14 01883

 ( 220 ) 2014.06.18.

 ( 731 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dávid Alexandra, Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest

 ( 541 ) Concorde Portfóliókezelő

 ( 511 )  16    Albumok, almanachok, borítékok, blokkok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy

kartonból, ceruzák, cserélhető betétlapos fedőlapok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék, értesítések

(papíráruk), fedelek, kötések, borítók (papíráruk), folyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások,

hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek, iratgyűjtők, dossziék, irattartók, íróeszközök, írószerek,

írómappák, ívek, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek,

levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki lapok), matricák, lehúzóképek, naptárak, noteszok,

nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök (a készülékek kivételével), öntapadó címkék,

papíráruk, pénzcsipeszek, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek, prospektusok, szivargyűrűk,

szórólapok, szövegkiemelők (filctollak), tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására, tollak (irodai cikkek),

toll- és ceruzatartók (asztali), tolltartók, töltőtollak, újságok, üdvözlőlapok/kártyák, zacskók csomagolásra

 papírból vagy műanyagból, zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

 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    Befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakmai képzés.

 ( 210 ) M 14 01884

 ( 220 ) 2014.06.18.

 ( 731 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dávid Alexandra, Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest

 ( 541 ) Concorde alapok

 ( 511 )  16    Albumok, almanachok, borítékok, blokkok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy

kartonból, ceruzák, cserélhető betétlapos fedőlapok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék, értesítések

(papíráruk), fedelek, kötések, borítók (papíráruk), folyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások,

hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek, iratgyűjtők, dossziék, irattartók, íróeszközök, írószerek,

írómappák, ívek, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek,

levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki lapok), matricák, lehúzóképek, naptárak, noteszok,

nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök (a készülékek kivételével), öntapadó címkék,

papíráruk, pénzcsipeszek, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek, prospektusok, szivargyűrűk,

szórólapok, szövegkiemelők (filctollak), tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására, tollak (irodai cikkek),

toll- és ceruzatartók (asztali), tolltartók, töltőtollak, újságok, üdvözlőlapok/kártyák, zacskók csomagolásra

 papírból vagy műanyagból, zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

 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    Befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakmai képzés.

 ( 210 ) M 14 01893

 ( 220 ) 2014.06.18.

 ( 731 )  Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjordur (IS)

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

 ( 541 ) LYXIO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

 ( 210 ) M 14 01898

 ( 220 ) 2014.06.19.

 ( 731 )  Marvorino Magyarország Kft., Tolcsva (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).

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

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

 ( 210 ) M 14 01902

 ( 220 ) 2014.06.19.

 ( 731 )  Qiu Sheng Yang, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csapó Gábor, Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 ( 210 ) M 14 01916

 ( 220 ) 2014.06.19.

 ( 731 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Gin.

 ( 210 ) M 14 01917

 ( 220 ) 2014.06.19.

 ( 731 )  Opticar '99 Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Barán-Kalász László, dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 01923

 ( 220 ) 2014.06.19.

 ( 731 )  PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC, Beverly Hills, California (US)

 ( 300 )  86162500 2014.01.10. US

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Illatszer készítmények, nevezetesen illatszerek, illatszer készítmények, kölnivíz [eau de toilette], kölnivíz

[eau de cologne], esszenciális olajok egyéni használatra; testápoló készítmények, úgymint szappanok, dezodorok,

azaz dezodorok és izzadásgátlók személyes használatra; testápolók, testkrémek, testpermetek, testlemosók;

 hintőporok; samponok, fürdőzselék, tusolózselék, fürdőolajok.

 ( 210 ) M 14 01926

 ( 220 ) 2014.06.20.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) DIODOLL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01927

 ( 220 ) 2014.06.20.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) DALMID

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01928

 ( 220 ) 2014.06.20.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) ADRINA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01929

 ( 220 ) 2014.06.20.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) ANKITTA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01930

 ( 220 ) 2014.06.20.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) ASSIMIL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01931

 ( 220 ) 2014.06.20.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) BELLAMON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01932

 ( 220 ) 2014.06.20.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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 ( 541 ) BONTON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01933

 ( 220 ) 2014.06.20.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) BONIDAL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01934

 ( 220 ) 2014.06.20.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) BRENITA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01935

 ( 220 ) 2014.06.20.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) CINEXON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01936

 ( 220 ) 2014.06.20.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) GINIZIL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01937

 ( 220 ) 2014.06.20.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) COZIM

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01963

 ( 220 ) 2014.06.20.

 ( 731 )  Bárkányi Ágota, Budakeszi (HU)

 Kocsis Tamás, Budakeszi (HU)

 Rónai-Czentár Katalin, Sződliget (HU)

 ( 541 ) AD LIBITUM

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01964

 ( 220 ) 2014.06.20.

 ( 731 )  Lesti Zoltán, Maglód (HU)

 ( 740 )  dr. Lékó László, Lékó és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  28    Álló edzőkerékpárok, diszkoszok sportcélokra, eszközök testgyakorláshoz, expanderek, labdák

 labdajátékokhoz, ökölvívó kesztyűk, boxkesztyűk, súlyzók, testépítő felszerelések, tornafelszerelések.

 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 01969

 ( 220 ) 2014.06.20.

 ( 731 )  HAVITU Bt. 100%, Baja (HU)

 ( 740 )  Dr. Honti Bence,Dr. Honti Bence Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Ágyak; ágykeretek; ágylábak görgői, nem fémből; ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével;

ágyszerelvények, nem fémből; bútorok; bútorpolcok; bútorszerelvények, nem fémből; matracok; párnák,

fejpárnák; díványok, kerevetek; faszerkezetek bútorokhoz; fémbútorok; kanapék; műasztalosipari termékek

[bútorok]; ruganyos matracok ágyba; matracok elhelyezésére, rögzítésére, alátámasztására szolgáló bútorok és

 bútorelemek, így különösen heverők.

 24    Ágynemű; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; lepedők; matrachuzatok; matracvásznak; bútorhuzatok

műanyagból; bútorhuzatok textilből; bútorszövetek, kárpitok; bútorvédőhuzatok; párnahuzatok; párnahuzatok

 vászonból, ciha; pehelypaplan.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01974

 ( 220 ) 2014.06.23.

 ( 731 )  Fővárosi Állat- és Növénykert, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Győri Erzsébet, 224. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Állatkerti Játszóház

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

 termékek.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelánáruk, amelyek nem tartoznak

 más osztályokba.

  22    Textiltáskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

  25    Ruházati cikkek.

  28    Játékok, játékszerek.

 41    Állatidomítás, állatkertek szolgáltatásai, cirkuszok, élő előadások bemutatása, filmszínházi előadások,

fogadások tervezése (szórakoztatás), hangversenyek szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás], kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások

[bemutatók, kiállítások], oktatás, on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, show-műsorok, színházi

produkciók, üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás], versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás],
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 vidámparkok, zenei produkciók.

 43    Étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak,önkiszolgáló éttermek,

 rendezvényhez termek kölcsönzése.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 01977

 ( 220 ) 2014.06.24.

 ( 731 )  Drum Up Kft., Sopron (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).

  30    Desszertek.

  35    Növényekkel való kereskedelem, növényekkel való importtevékenység, reklámozás.

 ( 210 ) M 14 01979

 ( 220 ) 2014.06.24.

 ( 731 )  LIDL Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tartósított, fagyasztott, mirelit, szárított, elkészített és/vagy főzött gyümölcsök és zöldségek; elkészített

 saláták és a felsorolt árukat tartalmazó készételek.

  31    Friss gyümölcsök és zöldségek, saláták, a felsorolt árukat tartalmazó készételek.

  35    Kiskereskedelmi szolgáltatások a 29. és 31. osztályba tartozó, felsorolt áruk vonatkozásában.

 ( 210 ) M 14 01989

 ( 220 ) 2014.06.25.

 ( 731 )  Aqua Szolgáltató Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 554 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek, szénsavas és szénsavmentes vizek, ásványvíz-, szénsavas és szénsavmentes víz alapú

 alkoholmentes italok.
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  35    Hirdetés, reklám, ásványvizek-, szénsavas- és szénsavmentes vizek kis és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 14 01999

 ( 220 ) 2014.06.23.

 ( 731 )  Szilágyi György 100%, Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Góliát Nagy Gombóc

 ( 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 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 szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02001

 ( 220 ) 2014.06.23.

 ( 731 )  Szilágyi György 100%, Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gombóc Góliát

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02003

 ( 220 ) 2014.06.23.

 ( 731 )  Süth Miklós 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FÉLT

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 02004

 ( 220 ) 2014.06.23.

 ( 731 )  C.ELECTRICBAU Zrt. 100%, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor ügyvéd,Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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) inteligens épületfelügyeleti rendszer épületgépészeti

 automatikai elemekkel, távoli hozzáféréssel.

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02010

 ( 220 ) 2014.06.26.

 ( 731 )  Kohl Róbert, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Pékáru, péksütemények, lisztkeverékek, alapanyagok, alapanyagkeverékek, diabetikus adalékok, diabetikus

sütemények, diabetikus késztermékek, gluténmentes termékek, más funkcionális élelmiszerek táplálkozási

 betegségekkel kapcsolatban.

  35    Pékáru-kereskedelem.

 ( 210 ) M 14 02021

 ( 220 ) 2014.06.27.

 ( 731 )  Szabó Pálné, Mátészalka (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, tea, cukrászsütemények; fagylaltok; jég; jégkása.

 32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

 és más készítmények italokhoz.

  43    Fagylaltozó.

 ( 210 ) M 14 02022

 ( 220 ) 2014.06.27.

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

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

 ( 541 ) LIFE TASTES GREAT

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

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

készítmények; kakaó és kakaó alapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládés termékek, csokoládéalapú

 készítmények és italok.

 32    Enyhén szénsavas víz, szénsavas víz, kezelt víz, forrásvíz, ásványvíz, ízesített víz; gyümölcs ízesítésű és

gyümölcs alapú italok; gyümölcs- és zöldséglevek, nektárok, limonádék, szódák és más alkoholmentes italok;
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szörpök, kivonatok, esszenciák és más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez (kivéve az illóolajokat);

 szójaalapú italok; maláta alapú italok; izotóniás italok.

 ( 210 ) M 14 02024

 ( 220 ) 2014.06.27.

 ( 731 )  BSX Gyártó és Kereskedelmi Kft., Komló (HU)

 ( 740 )  dr. Demeter István, Miskolc

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

  11    Hőszivattyúk.

  37    Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

 ( 210 ) M 14 02025

 ( 220 ) 2014.06.27.

 ( 731 )  POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

 ( 740 )  dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) POLI-FARBE CORSO

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok.

 ( 210 ) M 14 02026

 ( 220 ) 2014.06.27.

 ( 731 )  POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

 ( 740 )  dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) POLI-KUTYA

 ( 511 )  2    Festékek, kencék, lakkok.

 ( 210 ) M 14 02028

 ( 220 ) 2014.06.27.

 ( 731 )  ENERGO OPTIMA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

 ( 541 ) prEO-steel

 ( 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).

6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

 fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csővezetékek.
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 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02052

 ( 220 ) 2014.06.30.

 ( 731 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Rt., 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 02058

 ( 220 ) 2014.06.30.

 ( 731 ) Advanced Network Technologies Műszaki, Szolgáltató, Termelési, Kereskedelmi és Fejlesztési Kft., Budapest

 (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek, számítógépes szoftver alkalmazások, okostelefonos alkalmazások, vezetékes és vezeték nélküli

 helymeghatározó egység.

 35    Közvélemény-kutatás, piackutatás, hely alapú piackutatás mobil applikáció segítségével, kérdőíves kutatás,

naplós kutatás, etnográfiai kutatás, adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban,

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése, kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása, keresőmotor optimalizálása, statisztikák

 összeállítása, adatbázisok létrehozása piackutatási célra, adatbázisok kezelése, adatbázisok karbantartása.

 42    Informatikai és infokommunikációs szolgáltatások; számítógépes szoftverfejlesztés; informatikai szoftverek

 fejlesztése; személyek mobil applikáció segítségével történő nyomon követése és helymeghatározása.

 ( 210 ) M 14 02074

 ( 220 ) 2014.06.30.

 ( 731 )  PannonPharma Zrt. 100%, Pécsvárad (HU)

 ( 541 ) Varixpress

 ( 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 02076

 ( 220 ) 2014.07.01.
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 ( 731 )  Kőszegi László, Tamási (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Műtrágyák.

5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek).

  31    Vetőmagok; feldolgozatlan mezőgazdasági termények.

 35    Műtrágyák, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

szerek (herbicidek), vetőmagok, feldolgozatlan mezőgazdasági termények kereskedelme; mezőgazdasági gépek

 kereskedelme.

  39    Áruk raktározása.

 ( 210 ) M 14 02077

 ( 220 ) 2014.06.30.

 ( 731 )  PannonPharma Zrt. 100%, Pécsvárad (HU)

 ( 541 ) Anxival Duo

 ( 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 02078

 ( 220 ) 2014.06.30.

 ( 731 )  PannonPharma Zrt. 100%, Pécsvárad (HU)

 ( 541 ) Carvasculini

 ( 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 02079

 ( 220 ) 2014.06.30.

 ( 731 )  PannonPharma Zrt. 100%, Pécsvárad (HU)

 ( 541 ) Cimifemine

 ( 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 02080

 ( 220 ) 2014.06.30.
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 ( 731 )  PannonPharma Zrt. 100%, Pécsvárad (HU)

 ( 541 ) EGSSH!!!

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 44    Egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, gyógyszerészeti tanácsadás, 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 02081

 ( 220 ) 2014.06.30.

 ( 731 )  PannonPharma Zrt. 100%, Pécsvárad (HU)

 ( 541 ) Harpagodyn

 ( 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 02082

 ( 220 ) 2014.06.30.

 ( 731 )  PannonPharma Zrt. 100%, Pécsvárad (HU)

 ( 541 ) Mevapass

 ( 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 02083

 ( 220 ) 2014.06.30.

 ( 731 )  PannonPharma Zrt. 100%, Pécsvárad (HU)

 ( 541 ) Sedacomp

 ( 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 02085

 ( 220 ) 2014.06.30.
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 ( 731 )  Palásti József, Kunszállás (HU)

 ( 740 )  dr. Sándor Péter, Sándor Szegedi Szent-Iványi Komáromi Eversheds 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).

 ( 210 ) M 14 02086

 ( 220 ) 2014.06.30.

 ( 731 )  Palásti József, Kunszállás (HU)

 ( 740 )  dr. Sándor Péter, Sándor Szegedi Szent-Iványi Komáromi Eversheds 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).

 ( 210 ) M 14 02087

 ( 220 ) 2014.06.30.

 ( 731 )  Palásti József, Kunszállás (HU)

 ( 740 )  dr. Sándor Péter, Sándor Szegedi Szent-Iványi Komáromi Eversheds 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).

 ( 210 ) M 14 02088

 ( 220 ) 2014.06.30.

 ( 731 )  Palásti József, Kunszállás (HU)

 ( 740 )  dr. Sándor Péter, Sándor Szegedi Szent-Ivűny Komáromi Eversheds 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).
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 ( 210 ) M 14 02120

 ( 220 ) 2014.07.02.

 ( 731 )  Glória Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

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

5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

 alkalmazott diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek számára.

 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.

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

 cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; fűszeres mártások; fűszerek.

  31    Friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok.

 32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

 és más készítmények italokhoz.

  41    Szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 210 ) M 14 02121

 ( 220 ) 2014.07.02.

 ( 731 )  Fullmonitor Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Informatikai, távközlési, videó- és hangtechnikai berendezések.

 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; tudományos és műszaki

szolgáltatások, mérnöki tevékenység és tanácsadás, szakértői tevékenység (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02127

 ( 220 ) 2014.07.02.

 ( 731 )  Czibor Zita, 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).

  42    Divattervezés.
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 ( 210 ) M 14 02128

 ( 220 ) 2014.07.02.

 ( 731 )  Czibor Zita, 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).

  42    Divattervezés.

 ( 210 ) M 14 02130

 ( 220 ) 2014.07.03.

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

 ( 300 )  53213/2014 2014.03.17. CH

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners 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), dohánypótlék 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 02135

 ( 220 ) 2014.07.03.

 ( 731 )  SAMOPTIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  dr. Péter Csaba, Péter 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).

 ( 210 ) M 14 02141

 ( 220 ) 2014.07.03.

 ( 731 )  Nyakas Erik, Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  dr. Rafay Krisztina, Rafay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 14 02144

 ( 220 ) 2014.07.03.

 ( 731 )  Rácz Éva, Kálmánháza (HU)

 ( 541 ) HERBADOCTOR

 ( 511 )  3    Kozmetikumok, krémek, szappanok, balzsamok, testpermetek, dezodorok, tusfürdők, pakolások, tapaszok.

 5    Táplálékkiegészítők, étrendkiegészítők.

 ( 210 ) M 14 02146

 ( 220 ) 2014.07.03.

 ( 731 )  KOBOX MO Kft., Veszprém (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Beton építőelem, talajt megtámasztó építmény részére.

 ( 210 ) M 14 02150

 ( 220 ) 2014.07.02.

 ( 731 )  Sled Dogs Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Szőke Viktor, Dr. Szőke Viktor Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Síbakancsok, sícipők, sportlábbelik.

  28    Korcsolyák.

 ( 210 ) M 14 02151

 ( 220 ) 2014.07.02.

 ( 731 )  Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gombár Zsolt ügyvéd, Dr. Gombár Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Vulkán a jégen

 ( 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 02154

 ( 220 ) 2014.07.03.

 ( 731 )  Dobránszky Zoltán, Pomáz (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Autómosás, autókozmetika, autóápolás.

 ( 210 ) M 14 02156

 ( 220 ) 2014.07.03.
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 ( 731 )  MediFood GmbH (DR. Cseh Gellért), Fribourg (CH)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati alkalmazásra; aminosavak humángyógyászati használatra; diétás

anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati

használatra; étrend-kiegészítő enzimek; kazein étrend-kiegészítők; olajok gyógyászati használatra; protein

étrend-kiegészítők; rágógumi gyógyászati használatra; szőlőcukor gyógyászati használatra; tejcukor [laktóz]

 gyógyszerészeti használatra; zsírok gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 14 02158

 ( 220 ) 2014.07.03.

 ( 731 )  Royal Borház Európa Kft., Szarvas (HU)

 ( 740 )  dr. Mészáros János József, Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

 ( 541 ) Anna Bora

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 14 02170

 ( 220 ) 2014.07.04.

 ( 731 )  Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Szegedi András, Szegedi Ügyvédi Iroda, Győr

  
( 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).

 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 02173

 ( 220 ) 2014.07.07.

 ( 731 )  Klaszter Managment Kft., Zamárdi (HU)

 ( 740 )  Ács Károly, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Ingatlan építés; ingatlan fejlesztési szolgáltatás; építési projekt menedzsment szolgáltatás.

  42    Ingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások, tesztelés hitelesítés és minőség ellenőrzés.
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 ( 210 ) M 14 02176

 ( 220 ) 2014.07.06.

 ( 731 )  Szakács Attila, Fót (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02177

 ( 220 ) 2014.07.07.

 ( 731 ) DO-Q-MENT Digitális Irat-archiváló, Adatszolgáltató és Irattározó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  dr. Sütő László, dr. Sütő László 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).

 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 02178

 ( 220 ) 2014.07.08.

 ( 731 )  Showtime Event Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02196

 ( 220 ) 2014.07.09.

 ( 731 )  Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) VIPER

 ( 511 )  32    Magyarországról származó sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok;

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 14 02199
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 ( 220 ) 2014.07.09.

 ( 731 )  Rábalux Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) RÁBALUX

 ( 511 )  11    Világító berendezések és tartozékaik, akváriumi világítótestek, biztonsági lámpák, búvárlámpák, csillárok,

égőfejek lámpákhoz, égők, fénycsövek, fénycsövek világításra, gázégők, gázlámpák, gyújtószerkezetek,

haranglámpák, gömb alakú lámpaburák, ívlámpák, izzószálak elektromos izzókba, izzószálas égők, karok

gázégőkhöz, kerékpár-fényszórók, kerékpárlámpák, keresőlámpák, zseblámpák, elektromos kisülési csövek

világításra, laboratóriumi égők, laboratóriumi lámpák, lámpaernyők, lámpaernyőtartók, elektromos lámpák

csőfoglalatai, elektromos lámpák, elektromos lámpák karácsonyfákhoz, lámpák világításra, lámpások világításra,

lámpaüvegek, lampionok, LED-diódás világítóberendezések, magnézium izzószálak világításra,

mennyezetvilágítások, olajégők, olajlámpák, reflektorok, spirituszégők, ultraibolya sugárzók, UV-lámpák nem

gyógyászati használatra, világító berendezések és készülékek, világító házszámok, világítótestek járművekhez,

 villanykörték, elektromos villanykörték, elektromos zseblámpák.

 ( 210 ) M 14 02202

 ( 220 ) 2014.07.09.

 ( 731 )  Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; ügyvédi szolgáltatások; jogi tanácsadás; jogi információs szolgáltatások; szellemi

tulajdonnal kapcsolatos szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi

tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi

tanácsadás céljából; szellemi tulajdon megszerzésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdon védelme;

szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok érvényesítése;

szellemi tulajdonnal kapcsolatos vizsgálatok, kutatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos figyelő szolgáltatások;

szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; védjegyfigyelési szolgáltatások; védjegyekhez fűződő jogok

érvényesítése; szabadalmi ügyvédi szolgáltatások; szabadalmakkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

szellemi tulajdon használatának engedélyezése; szellemi tulajdon kezelése; szellemi tulajdon licenszelésével,

engedélyezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; copyright management; szerzői joggal kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; szerzői jog megsértésével kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; szerzői jog

licencelésével kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; szerzői jogok kezelése; szerzői jogok védelme;

szoftverlicensz; tanácsadás peres ügyekben; technológia licenszelése; franchise tevékenység jogi kérdéseivel

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; számítógépes szoftverek licencelése; domain nevek lajstromozása,

 regisztrálása; domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; alternatív vitarendezési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 02204

 ( 220 ) 2014.07.09.

 ( 731 )  Hajdu Zsolt 45%, Budapest (HU)

 Pásztor Beatrix 20%, Budapest (HU)

 Gábor Bence Balázs 35%, Oroszlány (HU)

  
( 546 )

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

 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek számára.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 20. szám, 2014.10.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2123



  10    Ortopédiai cikkek.

 ( 210 ) M 14 02222

 ( 220 ) 2014.07.11.

 ( 731 )  EBK-Drinks Kft., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Bónizs Viktor, Mány

 ( 541 ) DON JACINTO

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

 áru).

 ( 210 ) M 14 02223

 ( 220 ) 2014.07.11.

 ( 731 )  EBK-Drinks Kft., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Bónizs Viktor, Mány

 ( 541 ) EARL BROWN

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

 áru).

 ( 210 ) M 14 02224

 ( 220 ) 2014.07.11.

 ( 731 )  EBK-Drinks Kft., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Bónizs Viktor, Mány

 ( 541 ) CABO BAY

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

 áru).

 ( 210 ) M 14 02225

 ( 220 ) 2014.07.11.

 ( 731 )  Lekrinszki Tivadar, Kiskunhalas (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Nem gyógyhatású táplálék kiegészítők, nem gyógyhatású táplálék kiegészítők húsipari termékekből.

 29    Húsipari készítmények; húsipari késztermékek; marhahúsból, szürke marhahúsból, sertéshúsból, vadhúsból

készült hústermékek; marha snack; szürke marha snack; sertés snack; vadhús snack; energia szelet húsipari

termékekből; szárított húsok; valamint ezen termékekkel kevert szárított gyümölcsök, szárított zöldségek, aszalt

 gyümölcsök, aszalt gyümölcskeverékek, aszalt szilva, aszalt meggy, aszalt áfonya.

  35    Húsipari készítmények, húsipari késztermékek, húsipari snack készítmények kereskedelme.

 ( 210 ) M 14 02230

 ( 220 ) 2014.07.11.

 ( 731 )  Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pusztai Borbála, Budapest

 ( 541 ) Praktiker webshop

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

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

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

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

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

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
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berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 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).

 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).

 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).

 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (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 02233

 ( 220 ) 2014.07.14.

 ( 731 )  GDD Ingatlan Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Guy Dymschiz, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02241

 ( 220 ) 2014.07.14.

 ( 731 )  Erdei Zsolt, Fót (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Miklós Viktor, Dr. Molnár Miklós Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Madárfészek Ökölvívó Akadémia

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02249
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 ( 220 ) 2014.07.15.

 ( 731 )  Róth Lajos, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Henriette Enikő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; marketing.

  40    Fogtechnikusi szolgáltatások.

  44    Fogászat; fogszabályozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 02250

 ( 220 ) 2014.07.15.

 ( 731 )  ERLO-Interkontakt Bt., Kaposvár (HU)

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02251

 ( 220 ) 2014.07.15.

 ( 731 )  Marits István, Kaposvár (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).

 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 02254

 ( 220 ) 2014.07.15.

 ( 731 )  Nissan Chemical Industries, Ltd., Chiyoda-ku, Tokyo (JP)

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

 ( 541 ) GRAMIN
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 ( 511 )  5    Herbicidek, rovartirtó szerek, fungicidek, gyomirtásra szolgáló készítmények, féregirtók.

 ( 210 ) M 14 02262

 ( 220 ) 2014.07.16.

 ( 731 )  Humán Start Kft., Rétság (HU)

 ( 541 ) Fűtőház Sörfőzde

 ( 511 )   32    Sörök.

  35    Sörökkel kapcsolatos kereskedelmi tevékenység.

 ( 210 ) M 14 02273

 ( 220 ) 2014.07.17.

 ( 731 )  CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ékes Edvárd, Ékes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CIB Díjkontroll Számlacsomag

 ( 511 )   36    Bankügyletek; hitelkártya-szolgáltatások; biztosítások.

 ( 210 ) M 14 02274

 ( 220 ) 2014.07.17.

 ( 731 )  KLÍMA ÁRUHÁZ Épületgépészeti Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Boross Ildikó, Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

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

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (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 02283

 ( 220 ) 2014.07.17.

 ( 731 )  FIDELIO MEDIA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Levente, Dr. Szabó Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Könyvek, papíripari cikkek, nyomtatványok, újságok és folyóiratok, tanítási és oktatási anyagok

 (készülékek kivételével).

 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 02284

 ( 220 ) 2014.07.17.

 ( 731 )  LS Media Network Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Levente, Dr. Szabó Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
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 hanglemezek; CD, DVD; számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.

  16    Könyvek, papíripari cikkek, irodai, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

 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 02288

 ( 220 ) 2014.07.17.

 ( 731 )  Hankook Tire Co., Ltd., Seoul (KR)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 210 ) M 14 02293

 ( 220 ) 2014.07.18.

 ( 731 )  Közösségi Termelői Program Nonprofit Szolgáltató Kft., Kiskunmajsa (HU)

 ( 740 )  dr. Bagi János Zoltán, Kálóczy, Bagi és Wittner 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).

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek (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 02299

 ( 220 ) 2014.07.18.

 ( 731 )  PrintSoft-Hungary Kereskedelmi- és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Valamennyi számítógép program és szoftver, tekintet nélkül ezek rögzítésének eszközére vagy ezek

terjesztésére, azaz arra, vajon a szoftver mágneses médiumon van-e rögzítve vagy letölthető egy távoli
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 számítógép hálózatból.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógépes szoftver tanácsadás, számítógépes

 programok installációja.

 ( 210 ) M 14 02301

 ( 220 ) 2014.07.18.

 ( 731 )  AXA Biztosító Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Helló élet!

 ( 511 )   36    Biztosítások; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység.

 ( 210 ) M 14 02305

 ( 220 ) 2014.07.18.

 ( 731 )  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd, Seoul (KR)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 210 ) M 14 02308

 ( 220 ) 2014.07.21.

 ( 731 )  Kolor Projekt Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerényi Géza, Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 591 )

 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02309

 ( 220 ) 2014.07.21.

 ( 731 )  Kolor Projekt Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerényi Géza, Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Vírus Est

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02310

 ( 220 ) 2014.07.21.

 ( 731 )  Kolor Projekt Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerényi Géza, Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kolor

 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02311

 ( 220 ) 2014.07.21.

 ( 731 )  Kolor Projekt Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerényi Géza, Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kinema

 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02326

 ( 220 ) 2014.07.22.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Edina Mária, Budapest

 ( 541 ) Minden számnak megvan a saját története

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdetői ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 14 02327

 ( 220 ) 2014.07.22.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Edina Mária, Budapest

 ( 541 ) Ötöslottó-mindenkinek van 5 száma!

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdetői ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,
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 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 14 02332

 ( 220 ) 2014.07.22.

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

 ( 541 ) FELICITA

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

 ( 210 ) M 14 02359

 ( 220 ) 2014.07.22.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

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

 ( 541 ) GUTBALANS

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra, melyek lactobacillus acidophilus-t tartalmaznak.

 ( 210 ) M 14 02363

 ( 220 ) 2014.07.23.

 ( 731 )  COMBIT Számítástechnikai Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) lystra

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 14 02365

 ( 220 ) 2014.07.23.

 ( 731 )  MART Építőipari Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Zala László, Csányi, Rátkai & Zala 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).

 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).

 ( 210 ) M 14 02366

 ( 220 ) 2014.07.23.

 ( 731 )  Medimpex Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Belecz Katalin, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) MEDIMPEX

 ( 511 )  1    Élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok.

 3    Kozmtetikai cikkek; hajmosó szerek.

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 20. szám, 2014.10.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2131



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

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 14 02367

 ( 220 ) 2014.07.23.

 ( 731 )  Medimpex Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Belecz Katalin, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok.

 3    Kozmtetikai cikkek; hajmosó szerek.

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).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 14 02368

 ( 220 ) 2014.07.23.

 ( 731 )  dr. Buda László, Piliscsaba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching/ tréning; egészségvédő klubok

szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning); elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; filmszínházi előadások; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fotóriportok készítése; gyakorlati

képzés [szemléltetés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; kulturális vagy nevelési

célú kiállítások szervezése; leíró szolgálat; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú

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

letölthető videók biztosítása; pályaválasztási tanácsadás; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és

vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú

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

  42    Új termékek kutatása és fejlesztése mások számára.

  43    Rendezvényhez termek kölcsönzése.

  44    Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás.

 ( 210 ) M 14 02370

 ( 220 ) 2014.07.23.
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 ( 731 )  H&H Vagyonkezelő Kft. 100%, Balatonlelle (HU)

 ( 740 )  dr. Járai Gábor ügyvéd,dr. Járai Gábor ügyvéd, Dr. Járai Gábor 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 14 02385

 ( 220 ) 2014.07.25.

 ( 731 )  Cellux Pack Csomagolástechnikai Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Dextrin ragasztó; gumik [ragasztók], nem papíripari vagy háztartási használatra; ipari ragasztószerek;

ragasztóanyag gumiabroncsokhoz; ragasztóanyagok törött tárgyak javításához; ragasztók falicsempéhez;

 ragasztók plakátokhoz; ragasztószerek [appretúrák]; ragasztószerek (ipari-).

 16    Ragasztóanyagok [enyvek] papíripari vagy háztartási használatra; ragasztó [enyv] papíripari vagy háztartási

használatra; ragasztók [enyvek] papíripari vagy háztartási használatra; ragasztók papíripari vagy háztartási

használatra; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; ragasztószalagok papíripari vagy háztartási

 használatra.

  17    Ragasztószalagok, orvosi, papíripari vagy háztartási használattól eltérő használatra.

 ( 210 ) M 14 02388

 ( 220 ) 2014.07.25.

 ( 731 )  Tóth András, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Elektromos és mechanikai érmével működő zárszerkezetek.

  35    Elektromos és mechanikai érmével működő zárszerkezetek forgalmazása.

 ( 210 ) M 14 02402

 ( 220 ) 2014.07.28.

 ( 731 )  Takeda GmbH, Konstanz (DE)

 ( 740 )  Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyomor-bélrendszeri megbetegedések kezelésére szolgáló gyógyszerek.
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 ( 210 ) M 14 02411

 ( 220 ) 2014.07.29.

 ( 731 )  Pulyka-Java Baromfifeldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Illés Levente, dr. Illés Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 14 02420

 ( 220 ) 2012.11.22.

 ( 731 )  ADAMED Sp. z.o.o., Czosnów k/Warszawy (PL)

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

 ( 541 ) CILOZEK

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények szív- és érrendszeri megbetegedések kezelésében történő alkalmazásra,

 cilostazolt tartalmazó gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 02433

 ( 220 ) 2014.07.31.

 ( 731 )  WILLIAM'S GUSTO KFT., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pető Zsófia Csenge, Budapest

 ( 541 ) GUSTORIUM

 ( 511 )  30    Aprósütemény; aprósütemény, teasütemény; curry; csillagánizs; csokoládé; csokoládé hab; csokoládé ital;

desszert hab; ecet; fahéj; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; gabonakészítmények; gyömbér;

ízesítőszerek; gyümölcsös sütemények, torták; jég (ehető); kakaó; kávé; kávé, pörköletlen; keksz; kenyér; kenyér

kovász nélkül; tea; pizza; mandulás készítmények; méz; müzli; müzliszeletek; sós kekszek; szusi; tea alapú italok;

 tésztafélék; zsemlék.

 32    Smoothie; non-alcoholic aperitif; non-alcoholic gyümölcslevek; non-alcoholic gyümölcskivonat;

 non-alcoholic italok; gyümölcslevek; zöldséglevek; gyümölcsnektár; limonádé.

  34    Bár szolgáltatások; étkezdék; étterem; gyorsétterem; kávéház; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 02439

 ( 220 ) 2014.07.31.

 ( 731 )  Planet-Gép Kereskedelmi Kft., Vác (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

 import-export ügynökségek.

  40    Famegmunkálás; fémmegmunkálás.

 ( 210 ) M 14 02442

 ( 220 ) 2014.07.31.

 ( 731 )  CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)
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( 546 )

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02443

 ( 220 ) 2014.07.31.

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

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02451

 ( 220 ) 2014.07.31.

 ( 731 )  KLEPIERRE CORVIN Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Romhányi Krisztina, Budapest

 ( 541 ) Corvin Pass

 ( 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 02452

 ( 220 ) 2014.07.31.

 ( 731 )  FORTEVIT Kft., Százhalombatta (HU)

 ( 541 ) FORTEVIT

 ( 511 )  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 02453

 ( 220 ) 2014.07.31.
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 ( 731 )  FORTEVIT Kft., Százhalombatta (HU)

 ( 541 ) TIK-TAK

 ( 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 02470

 ( 220 ) 2014.08.04.

 ( 731 )  Weisz György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. László Áron Márk, 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).

 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02471

 ( 220 ) 2014.08.04.

 ( 731 )  Weisz György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. László Áron Márk, 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02475

 ( 220 ) 2014.08.05.

 ( 731 )  Car-Spa Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Autómosás; járműmosás; járművek tisztítása; fényezés (tisztítás); felszerelés, tisztítás, javítás és

 karbantartás.

 ( 210 ) M 14 02484

 ( 220 ) 2014.08.05.

 ( 731 )  DAGENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr.Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Erdély területéről 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).

 30    Erdély területéről származó kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup;

élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 31    Erdély területéről származó 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).

 32    Erdély területéről származó sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 33    Erdély területéről származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Erdély területéről származó élelmiszeripari termékekkel, így különösen húsokkal, halakkal, tejtermékekkel,

tojásokkal, méhészeti termékekkel, mezőgazdasági, vízgazdasági terményekkel, kertészeti és erdészeti

termékekkel, sörökkel, alkoholmentes italokkal, alkoholos italokkal kapcsolatos eladás ösztönzés;

kiskereskedelmi és nagykereskedelmi tevékenység; franchise rendszerben történő értékesítés; világhálón történő

 online értékesítés.

 ( 210 ) M 14 02485

 ( 220 ) 2014.08.05.

 ( 731 )  DAGENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 20. szám, 2014.10.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2137



 ( 740 )  Dr.Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Erdély területéről 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).

 30    Erdély területéről származó kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup;

élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 31    Erdély területéről származó 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).

 32    Erdély területéről származó sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 33    Erdély területéről származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Erdély területéről származó élelmiszeripari termékekkel, így különösen húsokkal, halakkal, tejtermékekkel,

tojásokkal, méhészeti termékekkel, mezőgazdasági, vízgazdasági terményekkel, kertészeti és erdészeti

termékekkel, sörökkel, alkoholmentes italokkal, alkoholos italokkal kapcsolatos eladás ösztönzés;

kiskereskedelmi és nagykereskedelmi tevékenység; franchise rendszerben történő értékesítés; világhálón történő

 online értékesítés.

 ( 210 ) M 14 02495

 ( 220 ) 2014.08.06.

 ( 731 )  Agronauta Kft., Sóskút (HU)

 ( 541 ) Dikotex

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

5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek).

 ( 210 ) M 14 02522

 ( 220 ) 2014.08.11.

 ( 731 )  Csendes köz 1. Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Fagylalt, jégkrém; szörbet [fagylalt]; kötőanyagok fagylalthoz, jégkrémekhez; jégkrémpor; fagyasztott

 joghurt [cukrászati jég].

 ( 210 ) M 14 02523

 ( 220 ) 2014.08.11.

 ( 731 )  DÉLI GRUPPO IL TRENO Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Walde Zsolt, Walde, Fest és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   30    Pizza, spagetti, ravioli, tortellini, gnocchi.

  39    Gépkocsival történő szállítás.

  43    Étterem, pizzéria, kávézó, fagyizó, vendéglátási szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 14 02524

 ( 220 ) 2014.08.11.

 ( 731 )  CECZ Közép-európai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Füzi Tamás, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

 berendezések (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 02525

 ( 220 ) 2014.08.11.

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

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

 ( 541 ) ATTAX

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

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

 céljára; tisztító és fényesítőszerekkel átitatott kendők.

 ( 210 ) M 14 02526

 ( 220 ) 2014.08.11.

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

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

  

( 546 )

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

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

 céljára; tisztító és fényesítőszerekkel átitatott kendők.

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

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

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

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

 rovarriasztók.

 ( 210 ) M 14 02527

 ( 220 ) 2014.08.12.

 ( 731 )  Helvécia Protein Trade Kft., Szeghalom (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  31    Tápanyagok állatok számára; takarmány; adalékanyagok, nem gyógyászati használatra, állati

takarmányokhoz; állateledel, keveréktakarmány kérődző állatok, szarvasmarhák, juhok, kecskék, tevék általi

 fogyasztásra; takarmány-kiegészítők.

 ( 210 ) M 14 02528

 ( 220 ) 2014.08.12.
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 ( 731 )  Zilai Sándor Zoltán, Újfehértó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Követelésbehajtási ügynökségek.

 37    Épületek takarítása; biztonsági zárak javítása; biztonsági berendezések üzembe-helyezése, szerelése;

 villanyszerelés.

  42    Biztonsági berendezések szoftvereinek telepítése; biztonsági rendszer szolgáltatás.

 45    Detektív ügynökségek; eltűnt személyek felkutatása; nyomozás; személy- és vagyonvédelem, biztonsági

szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; testőrszolgálat;

 éjjeli őrszolgálat; széfek bérbeadása.

 ( 210 ) M 14 02533

 ( 220 ) 2014.08.13.

 ( 731 )  Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dányi Roland, Dr. Dányi Roland Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02557

 ( 220 ) 2014.08.19.

 ( 731 )  Euromedic International B.V., JB Amsterdam (NL)

 ( 300 )  013117882 2014.07.28. EU

 ( 740 )  Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AFFIDEA

 ( 511 )   44    Emberi egészségügyi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 02565

 ( 220 ) 2014.08.19.

 ( 731 )  Lapcom Zrt., Győr (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek.

 ( 210 ) M 14 02566

 ( 220 ) 2014.08.19.

 ( 731 )  Agronauta Kft., Sóskút (HU)

 ( 541 ) Fertisild

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

5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek).

 ( 210 ) M 14 02567

 ( 220 ) 2014.08.19.

 ( 731 )  Agronauta Kft., Sóskút (HU)

 ( 541 ) MagMa

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

5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek).

 ( 210 ) M 14 02620

 ( 220 ) 2014.08.27.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Jégkrémek, fagylaltok, fagyasztott édességek, fagyasztott joghurtok, étkezési jegek, desszertek,

 desszertalapok és desszertöntetek, valamint ezen áruk elkészítéséhez szükséges készítmények.

 ( 210 ) M 14 02777

 ( 220 ) 2014.09.11.

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

 ( 541 ) TOPROZIS

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

 ( 210 ) M 14 02924

 ( 220 ) 2014.09.25.

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

 ( 541 ) DIDAMBIN

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

A rovat 238 darab közlést tartalmaz.
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