
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 08 03441

 ( 220 ) 2008.11.05.

 ( 731 )  DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn (DE)

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) Telekom

 ( 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; árusító automaták és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; számológépek,

adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; üres vagy adatokat tartalmazó adathordozók (amelyek a 9.

osztályba tartoznak); számítógép programok (mentett); elektronikusan rögzített adatok (letölthető); elektronikus

 publikációk (letölthető).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; gyűjtés, rendszerezés, összeállítás és az

adatok gazdasági elemzése és számítógépes adatbázisban lévő információk; kiskereskedelmi szolgáltatás

(Interneten és más kommunkikációs csatornákon), a 9. és 16. osztályokkal kapcsolatos termékek vonatkozásában.

  38    Távközlés; új ügynökségek; telekommunikációs berendezések bérlése; telekommunikációs információk.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, szoftver és adatbázis;

szoftver karbantartás; technikai konzultáció; elektronikus adattároló szolgáltatás; adatfeldolgozó berendezések

 kölcsönzése; Web oldal készítése.

 ( 210 ) M 13 00001

 ( 220 ) 2012.12.27.

 ( 731 )  Szalai Nóra Judit 50%, Budapest (HU)

 Tóth Péter 50%, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) 5 PERC

 ( 511 )  9    Nyelvoktatással kapcsolatos elektronikus kiadványok.

  16    Nyelvoktatással kapcsolatos tanítási és oktatási anyagok.

  41    Nyelvoktatás.

 ( 210 ) M 14 00648

 ( 220 ) 2014.03.04.

 ( 731 )  Humán Telex Reklám Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó ajvár [tartósított paprika]; algakivonatok élelmiszerként; almapüré; aludttej;

angolszalonna; baromfi, nem élő; borsó, tartósított; csemegeuborka; disznóhús; disznózsír; dzsemek; erjesztett
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tejes italok étkezési célokra; fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott fokhagyma; földimogyoró, elkészítve; gomba,

tartósított; gyömbérdzsem; gyümölcs csipsz; gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek;

gyümölcspép; gyümölcssaláták; hagyma, tartósított; halból készített ételek; halfilé; halkonzervek; hal, tartósított;

hentesáruk; hummusz [csicseriborsókrém]; hús; húskivonatok; húskonzervek; hús, tartósított; joghurt; kakaóvaj;

kaviár; kefír; kolbász; kompótok; kukoricaolaj; lazac; lekvár; lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra;

levesek; magvak, elkészítve; máj; májpástétom; mandula, őrölt; margarin; mazsola; milk shake-ek [tejalapú

frappé italok]; mogyorók, elkészített; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; olajok, étkezési;

paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; repceolaj, étkezési; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; sonka;

sózott hal; szárított zöldségek; szarvasgomba, tartósított; szezámolaj; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó;

tejszínhab; tejszín [tejtermék]; tejtermékek; tőzegáfonya szósz [befőtt]; vadhús; vaj; vajkrém; véreshurka

 [hentesáru]; virágporkészítmények [élelmiszer]; zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; zsírok, étkezési.

 30    Magyarországról származó ánizsmag; aprósütemény; aprósütemény, teasütemény; aromák, az illóolajok

kivételével; aromás készítmények élelmezéshez; árpa, hántolt; árpa, porrá tört; bonbonok [cukorkák]; bors; briós;

búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chutney [fűszeres ízesítő]; cukrászkészítmények karácsonyfa

díszítésére; cukrászsütemények; curry [fűszer]; csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládés tej

[ital]; ecet; édesítőszerek, (természetes -); ételízesítő [fűszer]; fagylalt, jégkrém; fahéj [fűszer]; fűszerek; fűszerek,

ízesítők; fűszerkeverék; gabonakészítmények; glutén adalékok kulináris célokra; glutén [sikér] étkezési

használatra; glükóz étkezési használatra; gríz, kuszkusz, búzadara; gyömbér [fűszer]; gyümölcsös

sütemények/torták; húspástétomok; ízesítőszerek; jég (ehető-); kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kávé alapú

italok; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; keksz; kekszek; kenyér; konyhasó; kukoricadara; kukorica, darált;

kukoricaliszt; kukoricapehely; kukorica, sült; kurkuma; lenmag emberi fogyasztásra; lisztek; liszttartalmú ételek;

makaróni; malátacukor, maltóz; malomipari termékek; mandulapép; mandulás cukrászkészítmények; mandulás

cukrászsütemény; marcipán; méhpempő; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska; méz;

mézeskalács; müzli; müzliszeletek; nádcukorszirup; paprika, őrölt [ételízesítő]; paradicsomszósz; pesto [szósz];

piskóták; pizzák; propolisz; sáfrány [ételízesítő]; sós kekszek; spagetti; sütemények; szegfűszeg [fűszer];

szendvicsek; szerecsendió; szójaliszt; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; tea alapú italok; tésztafélék;

vanília [ízesítőszer]; vermicelli, nudli, metélt tészta; zabalapú ételek; zabdara; zab hántolt/tisztított; zabliszt;

 zabpehely; zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.

 32    Magyarországról származó alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; ásványvizek;

ásványvizek [italok]; gyömbérsör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; limonádék; mustok;

paradicsomlevek [italok]; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; sörök; szénsavas italok; szódavíz;

 szódavizek; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

 33    Magyarországról származó alkoholos eszenciák; alkoholos italok, a sörök kivételével; almaborok;

aperitifek; borok; cseresznyepálinka; égetett szeszesitalok; előkevert alkoholos italok, nem sör-alapú; emésztést

elősegítő italok [tömény italok és likőrök]; gyümölcskivonatok, alkoholos; gyümölcstartalmú alkoholos italok;

 körtebor; likőrök; mézsör; pálinkák, brandyk; szeszes italok.

 ( 210 ) M 14 01210

 ( 220 ) 2014.04.17.

 ( 731 )  Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01532

 ( 220 ) 2014.05.14.

 ( 731 )  Kolibri Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fém tömegcikkek.

  14    Érmék, zsetonok.

  16    Nyomdaipari termékek, karton és papír tömegcikkek, matricákk.

  20    Fa és műanyag tömegcikkek.

 ( 210 ) M 14 01721

 ( 220 ) 2014.05.30.

 ( 731 )  Fazekas Sándor, Helvécia (HU)

  

( 546 )

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

  30    Kávé, tea, kakaó; gabonapelyhek és más gabonakészítmények.

 31    Gabonamagvak, egzotikus gyümölcsök és magvak; ehető virágok, gyógynövények; erdei gyümölcsök és

 magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; friss gyümölcsök és zöldségek.

 ( 210 ) M 14 01732

 ( 220 ) 2014.06.02.

 ( 731 )  Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. h. c. Szabó Péter PhD, Székesfehérvár

  ( 591 )

 ( 511 )   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 01754

 ( 220 ) 2014.06.03.

 ( 731 )  Szabó Péter, Debrecen (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Halhús; feldolgozott halikra; fésűkagylók, nem élő; garnéla rákok, nem élő; hal mousseok; hal, nem élő; hal,

tartósított; halból készített ételek; halenyv, zselatin táplálkozási használatra; halfilé; halkonzervek; halliszt emberi

fogyasztásra; heringek; homár, nem élő; kagylók, (ehető-), nem élő; kagylók, nem élő; kaviár; lazac;

leveskészítmények; levesek; osztriga, nem élő; rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő;
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rostonsült tengerimoszat; sózott hal; szardella, ajóka; szardínia; tonhal; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves

 készítmények.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 40    Élelmiszerek fagyasztása, élelmiszerek füstölése,fagyasztásos tartósítási szolgáltatások, élelmiszerek és

 italok tartósítása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 14 01885

 ( 220 ) 2014.06.18.

 ( 731 )  Kökényesi Gergő, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kökényesi Sándorné, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 14 02047

 ( 220 ) 2014.06.27.

 ( 731 )  Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár 50%, Martonvásár (HU)

 Kunos Tamás 50%, Martonvásár (HU)

 ( 740 )  Pfiffer Zsuzsanna, Martonvásár

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Acéltollak; bélyegzők, pecsétek; brosúrák, vékony fűzött könyvek; címkék, nem szövetből; füzetek; grafikai

reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; írószerek; iskolaszerek

[papíráruk]; jegyek; kártyák; katalógusok; képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők;

levelezőlapok; levélpapír; litografált műtárgyak; magazinok, revük [időszaki lapok]; matricák, lehúzóképek;

műanyagfóliák csomagolásra; naptárak; noteszok; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk;

nyomtatványok; öntapadó címkék [papíráruk]; papíráruk; pecsétbélyegek; plakátok, falragaszok papírból vagy

kartonból; postabélyegek; poszterek; prospektusok; szobrocskák, figurák papírmaséból; szórólapok; tálalátétek,

tányéralátétek papírból; tányéralátétek papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók, asztali; tolltartók;

töltőtollak; újságok; üdvözlőlapok/kártyák; világító papír; zacskó csomagolásra papírból vagy műanyagból;
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 zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok.

 35    Eladási propaganda mások számára; áruk bemtutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;

hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése; közvéleménykutatás; marketing; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

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

 szerkesztése; sajtófigyelés; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás.

 41    Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem

reklámcélú-); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési

 célokra; videofilmezés; zenei produkciók; zene összeállítása.

 ( 210 ) M 14 02054

 ( 220 ) 2014.06.30.

 ( 731 )  Magyar Zeelandia Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Nagyné Kovács Szilvia, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Péksütemények, cukrászsütemények.

 ( 210 ) M 14 02189

 ( 220 ) 2014.07.08.

 ( 731 )  Wines of Corvinum Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 14 02248

 ( 220 ) 2014.07.15.

 ( 731 )  Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab János, Budapest
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( 546 )

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

termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, anyagok művészek

részére, ecsetek, irógépek 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).

 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).

  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).

 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).

 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).

 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 02297

 ( 220 ) 2014.07.18.

 ( 731 )  CoolProdukt Kft., Tatabánya (HU)

  ( 591 )

 ( 511 )  10    Fizikoterápiás készülékek; gyógyászati készülékek; fizikai közérzet javítására alkalmas készülékek,

berendezések, kabinok; széndioxid felhasználásával működő egészségügyi berendezések, egészségügyi kabinok;

 egészségügyi kezelő kabinok.

  35    Fizikoterápiás készülékek, gyógyászati készülékek kereskedelme.

 44    Egészségügyi szolgáltatás; fizikoterápia; gyógyászati berendezések bérbeadása; kezelések széndioxid

 felhasználásával; fizikai közérzet javítására szolgáló kezelések.

 ( 210 ) M 14 02322

 ( 220 ) 2014.07.22.

 ( 731 )  Benzár Zsolt, Székelyudvarhely (RO)
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 ( 511 )  28    Horgászfelszerelések, horgászorsók, horgászbotok, horgászzsinórok, mesterséges csalik horgászáshoz,

 horgászathoz kialakított táskák.

  31    Horgászáshoz szükséges etetőanyagok és halcsalik (élő).

 ( 210 ) M 14 02331

 ( 220 ) 2014.07.22.

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

 ( 541 ) Magyarország kedvenc mustárja.

 ( 511 )   30    Mustárok.

 ( 210 ) M 14 02536

 ( 220 ) 2014.08.14.

 ( 731 )  Classic Talents Ltd., Birmingham (GB)

 ( 740 )  Kazsikné Szabó Erika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, fényképészeti, mozgóképi felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére,

továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek),

 DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.

 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); oktatási és szórakoztatási szolgáltatások a televízió, mozi, rádió

és színház vonatkozásában; rádió- és televízió programok, filmek és showműsorok készítése és előadása; a

televízió és rádió segítségével folytatott oktatás, vagy oktatás a televíziózásról és rádiózásról; szórákoztatás a

televízió, és a rádió segítségével; versenyek szervezése (oktatási vagy szórakoztatási célú); interaktív telefon

versenyek; publikáció; mozifilmek; showműsorok, rádió programok és televíziós programok készítése; rádió,

televízió, műhold, kábel, telefon, világháló és Internet segítségével folytatott oktatás és szórakoztatás; show

műsorok szervezése; hangfelvételek, előre felvett show műsorok, filmek, rádió és televízió műsorok bérbevétele;

videószalagok és videolemezek készítése; szórakoztató rádióműsorok készítése; szórakoztató televíziós műsorok

készítése; mozifilmek készítése; színházi műsorok készítése; játékok szervezése; televíziós szórakoztató műsorok

készítése a közönség telefon segítségével történő közreműködésével; mobiltelefon segítségével történő interaktív

 szórakoztató műsor; Internet felhasználásával történő játékok szervezése.

 ( 210 ) M 14 02555

 ( 220 ) 2014.08.19.

 ( 731 )  Astoria - Tisza Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
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 ( 511 ) 3    Ajakfények; ajakrúzsok; áloé vera készítmények kozmetikai célokra; arckikészítő púder; balzsamok nem

gyógyászati használatra; borotválkozás utáni arcszeszek; borotválkozó készítmények; borotvaszappan;

bőrkonzerváló szerek [kenőcsök]; dezodoráló szappanok; dezodorok [személyes használatra vagy állatoknak];

díszítő matricák kozmetikai használatra; fertőtlenítő szappanok; fogfehérítő gélek; fogkrémek; fürdősók nem

gyógyászati használatra; gyógyszappanok; habkő, horzsakő; hajhullámosító készítmények; hajspray; hajszeszek;

hüvelyöblítő készítmények személyes higiénia vagy dezodorálás céljaira; illatszerek; illatszer készítmények;

izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai bőrápoló szerek;

kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai krémek; kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők;

kozmetikai szerek; kölnivíz; körömápolási cikkek; lábizzadásgátló szappanok; lakklemosó termékek; lehelet

frissítő spray; lemosószerek kozmetikai használatra; mosdószappanok; napbarnító készítmények; napozókrém;

naptej; napvédő készítmények [kozmetikumok]; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; parfümök; piperecikkek;

piperetejek; piperevizek; samponok; sminkeltávolító termékek; szájvizek, nem gyógyászati használatra;

 szappanok; száraz samponok; szőrtelenítő szerek; vatta kozmetikai használatra.

  18    Hátizsákok; kézitáskák; neszesszerek; piperetáskák üresen; strandtáskák; táskák; útitáskák.

  24    Textil törülközők.

 ( 210 ) M 14 02556

 ( 220 ) 2014.08.19.

 ( 731 )  Váci Szimfonikus Zenekar Egyesület, Vác (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangfelvételhordozón rögzített hangfelvételek, hanglemezek, műsoros hang- és képhordozók, CD-k, DVD-k,

 letölthető zenei fájlok.

  16    Nyomtatott kiadványok, kották.

  41    Hangversenyek szervezése és lebonyolítása, zenekarok szolgáltatásai, zenei produkciók, zene összeállítása.

 ( 210 ) M 14 02581

 ( 220 ) 2014.08.22.

 ( 731 )  Kécskei Tekervények Kft., Tiszakécske (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; acélhuzalok,

acéllemezek, acélszalagok képek és dekoráció rögzítésére; borítólemezek fémből [beltéri és kültéri dekoráció];

burkolólapok fémből; fémlemezek; fémötvözetek; cégtáblák, cégérek, dísztáblák fémből; polcok fémből;

dekorációtartók fémből; fém lambériák, falburkolatok fémből; falicsatlakozók fémből; falicsempék fémből;

fémakasztók képek és dekoráció rögzítésére; fémgyűrűk, szorítópántok, fémkapcsok; fémkerámiák; fémrácsozat

[mintás]; kötések fémből; fém lécek; levélszekrények fémből; teherhordó fémhevederek; fémlemez alapú fali

 elemek és tartók dekoráció mágneses rögzítésére.

9    Mágnesek, díszítő mágnesek [dekoráció], mágneses huzalok, mágneshuzalok, mágneslemezek, mágneses
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 tartószerelvények.

 20    Bútorok, bútorpolcok, könyvespolcok, könyvtartók [bútorzat], tárolópolcok, virágtartók, virágállványok

[bútorok], kulcstartó táblák, bútorszerelvények nem fémből, kampók, fogasok, nem fémből, fali

rögzítőszerelvények nem fémből, nem fém tartók képek és/vagy dekoráció függesztésére és/vagy rögzítésére,

fémbútorok, függönyakasztók, függönytartók nem textilanyagokból, hirdetőtáblák, névtáblák nem fémből,

iratgyűjtő polcok [bútorok], képkeretek, képkeretekhez díszítőlécek, képkeretpántok, művészeti tárgyak fából

 viaszból, gipszből vagy műanyagból.

 ( 210 ) M 14 02582

 ( 220 ) 2014.08.22.

 ( 731 )  RAJO a.s., Pozsony (SK)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tej és tejtermékek; vaj és vajkészítmények, sajt és sajttermékek; tejtermék alapú krémek vagy sajtok; tej- és

joghurtalapú termékek; tejes italok, amelyeknek a fő alkotórésze tej, gyümölcsök, szörpök hozzáadásával és

anélkül; olajok és zsírok; joghurtok; desszertek és hasonló tejtermékalapú ételek, por formájában is; tejsavó és

gyümölcskoncentrátumok élelmiszeripari célra; szójatej, szójatej alapú italok (amennyiben a 29. osztályba

 tartoznak).

 30    Tejalapú szószok, salátaönteteket és mártásokat is beleértve; tejalapú fűszeres mártások, fűszerek,

fűszerkészítmények; szójatej alapú készítmények, mégpedig szójaszószok, szójaalapú fűszerkészítmények,

szójaalapú majonéz, szójaalapú kávépótlók (amennyiben a 30. osztályba tartoznak); az eddig felsorolt termékek

 por formájában is; jégkrém, jégkrémporok.

 32    Alkoholmentes italok alacsony tejtartalommal és tejből készült hozzávalókkal; tejsavó alapú italok,

 gyümölcsök és szörpök hozzáadásával és anélkül.

 ( 210 ) M 14 02595

 ( 220 ) 2014.01.31.

 ( 731 )  Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), Kanagawa-ken (JP)

 ( 300 )  2013-059858 2013.08.01. JP

 ( 740 )  Dr. Szamosi Katalin; S.B.G.&K. Patent and Law Office, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Szárazföldi járművek nem elektromos elsőrendű mozgatói (nem beleértve ennek részeit); tengelyek;

összekötő tengelyek és tengelynyakak (szárazföldi járművekhez); tengelykapcsolók és csatlakozók (szárazföldi

járművekhez); erőátviteli berendezések és váltók (szárazföldi járművekhez); lengéscsillapítók (szárazföldi

járművekhez); hordrugók (szárazföldi járművekhez); fékek (szárazföldi járművekhez); váltakozó áramú motorok

 és egyenáramú motorok szárazföldi járművekhez (nem beleértve ennek részeit).

 ( 210 ) M 14 02602

 ( 220 ) 2014.08.26.

 ( 731 )  Győri Tibor, Békéscsaba (HU)

 ( 541 ) White Shell

 ( 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).
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 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02629

 ( 220 ) 2014.08.27.

 ( 731 )  Dél-Dunántúli Regionális Élelmiszer Innovációs Klaszter kft. 100%, Kaposvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött

gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és

 zsírok.

 30    Magyarországról származó lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

 cukrászsütemények; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 31    Magyarországról származó 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.

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

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 210 ) M 14 02677

 ( 220 ) 2014.09.03.

 ( 731 )  Makrai Gabor Ferdinand, Tatabánya (HU)

 ( 541 ) PROMAG

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (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).

 ( 210 ) M 14 02685

 ( 220 ) 2014.09.04.

 ( 731 )  Szokolay Zsigmond Miklós, Budapest (HU)
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 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  29    Tej és tejtermékek, szeletek, milk-shake-ek [tejalapú freppé italok].

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02696

 ( 220 ) 2014.09.04.

 ( 731 )  Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület, Kapuvár (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött

gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és

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

 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 02722

 ( 220 ) 2014.09.08.

 ( 731 )  Pécsi Sport Nonprofit Zrt., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 14 02725

 ( 220 ) 2014.09.08.
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 ( 731 )  Bódis Boglárka, Göd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Kézitáskák, bőrszíjak.

  25    Gyermek, női és férfi ruházat; bőrruházat; fehérnemű.

  42    Divattervezés.

 ( 210 ) M 14 02775

 ( 220 ) 2014.09.10.

 ( 731 )  Blaumann Trading Ltd., Majuro (MH)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 8    Evőeszközök, evőeszköz-készletek; konyhai kések, húsvágó kések és bárdok, vadászkések, késkészletek;

kézzel működtetett konyhai eszközök; nem elektromos húsdarálók, konzervnyitók, sajtszeletelők,

 zöldségszeletelők, tojásszeletelők.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem

tartoznak más osztályokba; poharak, palackok, kancsók; kávéskészletek, teáskészletek, teáskannák; porcelánok,

főzőedények; kerámiák háztartási használatra; kristályok (üvegáruk); fűszertartók; kis méretű konyhai eszközök,

konyhai darálók, nem elektromos háztartási keverőgépek, nem elektromos gyümölcsprések háztartási használatra,

nem elektromos habverők, kézi borsdarálók; nem elektromos kávéfőzők; grillállványok; hordozható hűtőtáskák

 (nem elektromos).

 35    Háztartási és konyhai eszközök és gépek, evőeszközök, étkészletek, edények és porcelán áru értékesítésével

 kapcsolatos marketing, kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 02782

 ( 220 ) 2014.09.11.

 ( 731 )  Palczert Tamás, Debrecen (HU)

 Lember Tünde, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Csecsemőruházat, gyermekruházat, felnőttruházat.

 ( 210 ) M 14 02788

 ( 220 ) 2014.09.11.

 ( 731 )  Juhász Annamária, Budapest (HU)

 ( 541 ) OVISULI

 ( 511 ) 9    Audiovizuális tanítási eszközök; CD-ROM (kompakt) lemezek; díszítő mágnesek; egér-alátétek;

 számítógépes játékprogramok; kompakt lemezek (audio-video).

 16    Albumok; almanachok; bélyegzők, pecsétek; brosúrák, vékony fűzött könyvek; boríték; címkék, nem

szövetből; cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható] fedőlapok; csipeszes írótáblák; csomagolópapír;

daloskönyvek; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék; fedelek, kötések, borítók (papírárú); fényképek

[nyomtatott]; folyóiratok; fényképtartók; füzetek; grafikai nyomatok; gyűjthető kártyák; hajtogató kartonok;

hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék; irattartók (irodai cikkek; irattartók (papír

áru); írómappák; iskolaszerek [papíráruk], írószerek; képek; képregények; könyvecskék; füzetek; könyvek;

könyvjelző; levélpapír; magazinok; matricák, lehúzóképek; naptárak; noteszok; nyomtatott órarendek,

menetrendek; oktatási eszközök; papíráruk; plakátok vagy elektronikus hirdetőtáblák; falragaszok bármilyen
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alapanyagból; poszterek; prospektusok; szórólapok; nyomdaipari termékek; irodai cikkek (bútorok kivételével);

 tanítási és oktatási anyagok; csomagolásra szolgáló műanyagok; üdvözlőlapok/kártyák.

 38    Elektronikus levelezés, e-mail; fórumok biztosítása az interneten; elektronikus hirdetőtábla; üdvözlőkártyák

továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; digitális fájlok továbbítása;

 üzenetek küldése.

 41    Akadémiák oktatás; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; tanfolyam; előadás; óvodák; iskolák;

klubszolgáltatások; elektronikus könyvek, folyóiratok; online kiadás, filmek gyártása; játékfelszerelések

bérbeadása; játékkölcsönzés; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; fejlesztő foglalkozás szervezése és

lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; óvodai

tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; iskolai tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; oktatás bármely

életkorban; könyvkiadás, könyvtári kölcsönzés; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás, tesztek;

pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízióprogramok készítése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

kiadása; gyakorlati képzés (szemléltetés); eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; iskolai

 szolgáltatások (képzés); tornatanítás; zenei produkciók; videofilmezés.

 ( 210 ) M 14 02815

 ( 220 ) 2014.09.15.

 ( 731 )  PAULECZKI-VIN Szőlőbirtok és Pincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szalai András Géza ügyvéd, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )   33    Tokaji eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 210 ) M 14 02823

 ( 220 ) 2014.09.15.

 ( 731 )  Gulyás Péter 100%, Újlengyel (HU)

 ( 541 ) TELERULETT

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

 karácsonyfadíszek.
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 ( 210 ) M 14 02824

 ( 220 ) 2014.09.15.

 ( 731 )  Robbanj.be Stratégia-tervező, -Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Felcsút (HU)

 ( 740 )  dr. Sütő László, Dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02836

 ( 220 ) 2014.09.16.

 ( 731 )  HUN-Clean Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bács Miklós, Dr. Bács Miklós 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).

  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).

  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 02866

 ( 220 ) 2014.09.18.

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, 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 02867
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 ( 220 ) 2014.09.18.

 ( 731 )  STELLA Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Ajakfények; ajakrúzsok; arckikészítő púder; aromák [eszenciaolajok]; balzsamok nem gyógyászati

használatra; bőrfehérítő krémek; borotválkozás utáni arcszeszek; borotválkozó készítmények; borotvaszappan;

dezodorok [személyes használatra vagy állatoknak]; fertőtlenítő szappanok; fogkrémek; fürdősók nem

gyógyászati használatra; gyógyszappanok; hajfestékek; hajmosó szerek; hajspray; hajszeszek; hidrogén-peroxid

kozmetikai használatra; illatszerek; illatszer készítmények; illóolajok; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló

szappan; kölnivíz; körömápolási cikkek; körömlakkok; kozmetikai bőrápoló szerek; kozmetikai ceruzák;

kozmetikai cikkek; kozmetikai festékek; kozmetikai fogyasztószerek; kozmetikai készítmények fürdőkhöz;

kozmetikai készletdobozok; kozmetikai krémek; kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők; kozmetikai

pakolások; kozmetikai szerek szempillákhoz; lábizzadásgátló szappanok; lakklemosó termékek; lemosószerek

kozmetikai használatra; mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej kozmetikai használatra; masszázs gélek nem

gyógyászati célokra; matricák körmök díszítésére; menta illatszerekhez; mentaolaj; műkörmök; műszempillák;

napbarnító készítmények; napvédő készítmények [kozmetikumok]; olajok kozmetikai használatra;

összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; piperecikkek; piperetejek; piperevizek; rózsaolaj;

samponok kedvtelésből tartott állatoknak; samponok; sminkek, arcfestékek; sminkeltávolító termékek;

sminktermékek; szájvizek, nem gyógyászati használatra; szappanok; száraz samponok; szemceruzák; szemöldök

 ceruza; szemöldök ápolására szolgáló kozmetikai szerek; szempillafesték; szőrtelenítő szerek; szőrtelenítő viasz.

 ( 210 ) M 14 02882

 ( 220 ) 2014.09.19.

 ( 731 )  Heinrich Sturm, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Szüts Károly, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 14 02892

 ( 220 ) 2014.09.19.

 ( 731 ) Southern Comfort Properties, Inc. (California állam törvényei szerint működő vállalat), San Rafael, Kalifornia

 (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok, beleértve szeszes italok (sörök kivételével).

 ( 210 ) M 14 02898

 ( 220 ) 2014.09.22.
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 ( 731 )  Fagbola Olusegun Olutomi, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 14 02904

 ( 220 ) 2014.09.23.

 ( 731 )  Basiliskus 3D Grafikai Stúdió Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dencső Dávid ügyvéd, Budapest

  
( 591 )

 ( 511 )  20    Modellek [dísztárgyak]; dekorációs műanyag modellek; modellfigurák [dísztárgyak]; méretarányos

 makettek, modellek [dísztárgyak].

 28    Méretarányos modellfigurák; játék modellkészletek; modellezett műanyag figurák; kézműves, kreatív

 modellfigura készletek.

 40    Minta nyomtatási szolgáltatás; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; fényképnyomás; fénynyomat,

 fotógravűr; mintanyomás; háromdimenziós képalkotó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 02953

 ( 220 ) 2014.09.26.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) PERAMLONORM

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális

gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális

 gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.

 ( 210 ) M 14 02954

 ( 220 ) 2014.09.26.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) PRILDIPIN

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készítmények

gyógyászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények; orális

gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális

 gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.

 ( 210 ) M 14 02967

 ( 220 ) 2014.09.30.

 ( 731 )  Buti Károly, Vönöck (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinkák.
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 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  37    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; palackozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 02968

 ( 220 ) 2014.09.30.

 ( 731 )  Buti Károly, Vönöck (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinkák.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  37    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; palackozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 02969

 ( 220 ) 2014.09.30.

 ( 731 )  Fix-Pack Kft., Budaörs (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).

 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 02981

 ( 220 ) 2014.09.30.

 ( 731 )  Csasznek Imre Győző, Budapest (HU)

 Csasznek Imre Győzőné, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ormós Zoltán, Ormós 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).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 14 03013

 ( 220 ) 2014.10.01.

 ( 731 )  Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, Patender Kft., Budapest

 ( 541 ) VIX

 ( 511 ) 3    Tisztító, takarító, zsírtalanító és fényesítő szerek, lefolyótisztító granulátum, hidegzsír-oldó hab, tűzhely- és

grilltisztítószerek, szőnyeg- és kárpittisztítószerek, padlóápolók, fénymáz, magas fényt adó termékek; fényesítő

 anyagok; viasz fényezéshez (polírozáshoz).

 ( 210 ) M 14 03015

 ( 220 ) 2014.10.02.

 ( 731 )  Zatik Ádám, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Szállodákkal, motelekkel, panziókkal, munkásszállókkal, fogadókkal és egyéb szálláshelyekkel kapcsolatos

 hardverek és szoftverek tervezése, fejlesztése és üzemeltetése.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03016

 ( 220 ) 2014.10.01.

 ( 731 )  CORNER Services Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 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).

 ( 210 ) M 14 03021

 ( 220 ) 2014.10.02.

 ( 731 )  Corwell Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Victoria GREEN

 ( 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).

9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb
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mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03056

 ( 220 ) 2014.10.06.

 ( 731 )  Bordinasztia Sales Kft., Törökbálint (HU)

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

 ( 541 ) BORDINASZTIA

 ( 511 )   32    Alkoholmentes borok.

  33    Borok és pezsgők.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03067

 ( 220 ) 2014.10.07.

 ( 731 )  Corwell Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Victoria Balance GREEN

 ( 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).

 ( 210 ) M 14 03089

 ( 220 ) 2013.10.18.

 ( 731 )  IWELD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Halásztelek (HU)

 ( 740 )  Heinzelmann és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  7    Hegesztőgépek, elektromos; hegesztőlámpák, gázzal működő; szerszámok [géprészek]; varrógépek.

 9    Védőeszközök személyek balesetvédelmére.

 ( 210 ) M 14 03094

 ( 220 ) 2014.10.09.

 ( 731 )  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vétek Attila, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
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 hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média, számítógépes szoftverek.

 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    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 14 03095

 ( 220 ) 2014.10.09.

 ( 731 )  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vétek Attila, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

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

 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    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 14 03096

 ( 220 ) 2014.10.09.

 ( 731 )  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vétek Attila, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

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

 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    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 14 03097

 ( 220 ) 2014.10.09.

 ( 731 )  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vétek Attila, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

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

 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    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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 ( 210 ) M 14 03098

 ( 220 ) 2014.10.09.

 ( 731 )  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vétek Attila, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

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

 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    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 14 03116

 ( 220 ) 2014.10.13.

 ( 731 )  Hesperis Kft., Budapest (HU)

 Erdélyi Zoltán, Besenyőtelek (HU)

 ( 740 )  Varga Zoltán, 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).

 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 03123

 ( 220 ) 2014.10.14.

 ( 731 )  FRIESLAND BRANDS B.V., Amersfoort (NL)

 ( 740 )  dr. Lantos Judit, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TEJSÜTI

 ( 511 )   29    Tej, tejszín és tejtermékek; tejpótlók; tejes italok; tejből és tejszínből készült desszertek; joghurtok.

 30    Kakaó és kakaó-alapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládé termékek, csokoládé-alapú

készítmények és italok; cukrászáruk, pékáruk, kekszek, torták, sütemények, ostyák, jég (ehető-), jégkásák,

szörbetek, jeges édességek, jégkrémtorták, fagylaltok és jégkrémek, hűtött desszertek, fagyasztott joghurt, műzli,

 kukoricapehely, gabonaszeletek, kész gabonapelyhek; gabonakészítmények.

 ( 210 ) M 14 03127
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 ( 220 ) 2014.10.15.

 ( 731 )  Equestrian Kft., Nyíregyháza (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítők; fehérítő készítmények; fogkrémek; illatszerek; illóolajak; kozmetikai szerek; mosdószappanok;

mosodai áztatószerek; mosodai fehérítő készítmények; mosószerek, nem gyártáshoz és nem gyógyászati

használatra; olajok tisztításra; öblítőszerek ruhamosáshoz; samponok; szappanok; tisztítószerek; vegytisztító

készítmények; zsírtalanító szerek, nem gyártás során való használatra; színélénkítő termékek háztartási

 használatra (fehérítés); termékek vászon illatosítására.

 ( 210 ) M 14 03138

 ( 220 ) 2014.10.15.

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03158

 ( 220 ) 2014.10.16.

 ( 731 )  Kovács Sándor, Nagykovácsi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Mosdókagylók; fürdőkádak.

 ( 210 ) M 14 03162

 ( 220 ) 2014.10.15.

 ( 731 )  Magyar Autóklub, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa, Gyulainé Tóth Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NEMZETI MOBILITÁS KLUB

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (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 03165
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 ( 220 ) 2014.10.15.

 ( 731 )  Magyar Autóklub, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gyulainé Dr. Tóth Zsuzsa, Gyulainé Tóth Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MAGYAR MOBILITÁS KLUB

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (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 03172

 ( 220 ) 2014.10.17.

 ( 731 )  Touch and Help Kft., Balatonalmádi (HU)

 ( 740 )  dr. Szenthe Zsolt, Dr. Szenthe Ügyvédi Iroda, Veszprém

  
( 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).

 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).

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

 ( 210 ) M 14 03176

 ( 220 ) 2014.10.17.

 ( 731 )  Farmmix Kft., Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  Kiss Sára Judit, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

 5    Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 14 03183

 ( 220 ) 2014.10.20.

 ( 731 )  Horváth Ágnes, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Balla Szilárd ügyvéd, Dr. Balla Szilárd Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Fűszerek.

  43    Bár szolgáltatások, éttermek, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 03187

 ( 220 ) 2014.10.20.

 ( 731 )  Rajkó Művészegyüttes Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Berendy Beatrix Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03189

 ( 220 ) 2014.10.20.

 ( 731 )  ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt., Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Vízszolgáltatás; vízelosztás.

  40    Vízkezelés.

  42    Vízelemzés.

  44    Vízművelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03190

 ( 220 ) 2014.10.20.

 ( 731 )  ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt., Békéscsaba (HU)

 ( 541 ) Elkötelezetten a minőségért, felelősen a környezetért: ALFÖLDVÍZ Zrt.

 ( 511 )   39    Vízszolgáltatás; vízelosztás.

  40    Vízkezelés.

  42    Vízelemzés.

  44    Vízművelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03198

 ( 220 ) 2014.10.21.

 ( 731 )  DUNA PLAZA Ingatlanfejlesztési Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fazekas Balázs, Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) Duna Plaza

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03215

 ( 220 ) 2014.10.22.

 ( 731 )  SUMI AGRO HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Barna Ágota, Barna Ágota Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MODERATOR

 ( 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).

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 03228

 ( 220 ) 2014.10.22.

 ( 731 )  golFiesta SE, Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazások szervezése; utasszállítás.

 41    Sport tevékenység; golfpályák üzemeltetése; sportversenyek szervezése és rendezése: sportlétesítmények

üzemeltetése; golfpályák kölcsönzése; sport oktatás; testnevelés; versenyek szervezése; szórakoztatás;

 rendezvények szervezése.

  43    Szálláshelyek lefoglalása; étkezési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03233

 ( 220 ) 2014.10.22.

 ( 731 )  Zang Hai Biao, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 14 03237

 ( 220 ) 2014.10.22.

 ( 731 )  Intersett Kft., Érd (HU)

 ( 541 ) Jean Louis Bertier

 ( 511 ) 9    Szemüveg, szemüvegkeret, szemüveglencse, optikai üveg, optikai cikkek, optikai prizma, napszemüveg

 lencse, napszemüveg.

  21    Törlőkendő optikai lencséhez.

  40    Optikai lencse, üveg csiszolása, megmunkálása.

 ( 210 ) M 14 03238

 ( 220 ) 2014.10.22.

 ( 731 )  Intersett Kft., Érd (HU)

 ( 541 ) OTI

 ( 511 ) 9    Szemüveg, szemüvegkeret, szemüveglencse, optikai üveg, optikai cikkek, optikai prizma, napszemüveg

 lencse, napszemüveg.

  21    Törlőkendő optikai lencséhez.

  40    Optikai lencse, üveg csiszolása, megmunkálása.

 ( 210 ) M 14 03248

 ( 220 ) 2014.10.28.

 ( 731 )  Szalay Árpád, Révfülöp (HU)

 ( 740 )  dr. Ormós Zoltán, Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ZIMMERINFO

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; árubemutatás; hirdetési oldalak

készítése (saját szolgáltatás reklámozásához); marketing; reklámanyag naprakész állapotba hozása;

reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése;

reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri

 hirdetés; televíziós reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 43    Átmeneti szállások bérlete; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; szálláshely lefoglalása

(időleges); szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások, táborhelyek hasznosítása;

 turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás) közvetítése; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 03285

 ( 220 ) 2014.10.30.

 ( 731 )  GLADIOLUS Kft., Kecskemét (HU)

 ( 541 ) GLADOIL

 ( 511 )  3    Illóolaj, szappan, kozmetikum.

 ( 210 ) M 14 03300

 ( 220 ) 2014.11.03.

 ( 731 )  Lukácsháza község Önkormányzata, Lukácsháza (HU)

 ( 740 )  dr. Fecser Péter, Fecser és Póka Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PINCÉS KEMENCÉS NAPOK

 ( 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 03301

 ( 220 ) 2014.11.03.

 ( 731 )  Lukácsháza község Önkormányzata, Lukácsháza (HU)

 ( 740 )  dr. Fecser Péter, Fecser és Póka Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LUKÁCSHÁZI PINCÉS KEMENCÉS NAPOK

 ( 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 03303

 ( 220 ) 2014.11.03.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; színezékek, színezőanyagok;

 hígítók; bevonóanyagok, maróanyagok; zománcok.

 ( 210 ) M 14 03311

 ( 220 ) 2014.11.04.

 ( 731 )  BRAVOKER Kft., Szolnok (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); élelmiszer, édesség, illatszer, háztartási vegyi- és papíráru

 nagykereskedelme; élelmiszer, édesség, illatszer, háztartási vegyi- és papíráru kiskereskedelme.

 ( 210 ) M 14 03348

 ( 220 ) 2014.11.06.

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

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

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

 ( 210 ) M 14 03367

 ( 220 ) 2014.11.10.

 ( 731 )  Fékmester Parts Kft., Debrecen (HU)

  ( 546 )

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

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

 szereplő valamennyi áru).

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03373

 ( 220 ) 2014.11.10.

 ( 731 )  MEGA International Ltd., Suite C Dover (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Import-export ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek; reklámügynökségek, hirdetési

ügynökségek; költségelemzés; hirdetési felület kölcsönzése; üzleti könyvvizsgálat; állásközvetítő irodák;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat; számlázás; árubemutatás;

közvélemény-kutatás; piackutatás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; marketing szolgáltatások;

reklámanyag frissítése; szövegszerkesztés; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; bérszámfejtés; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; árverési szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámfilmek készítése;

szabadtéri reklámozás, hirdetés; termékminták, áruminták terjesztése; reklámterjesztés; reklámszövegek írása;

reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése; közönségszolgálati szolgáltatások; beszerzői szolgáltatások

 [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek].

 ( 210 ) M 14 03408

 ( 220 ) 2014.11.13.

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

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) TIX-KOR

 ( 511 )  1    Festékgyártáshoz vegyianyagok; higítók, oldószerek lakkokhoz.

2    Alkidgyanta alapú korróziógátló pigmenteket, töltő- és adalékanyagokat tartalmazó alapozók kül- és beltéri

 korroziógátló alapozó festékekhez.

  35    Kül- és beltéri festékipari alapozók kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása.

 ( 210 ) M 14 03414

 ( 220 ) 2014.11.13.

 ( 731 )  Brands and More Hungary Kft., Budaörs (HU)
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 ( 740 )  dr. Bolevácz Éva, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BIOTOX

 ( 511 )  1    Növények növekedését szabályozó készítmények.

5    Atkairtó szerek; karbonil [parazitaölő szer]; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; lárvairtó

szerek; légyfogó enyv; légyfogó papír; légyirtó készítmények; molyirtó papír; molyirtó szerek; parazitaölő

készítmények; parazitaölő szerek; rovarirtó szerek; rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó füstölőszerek;

rovarriasztók; gombaölő szerek, fungicidek; gyomirtó szerek, herbicidek; fertőtlenítő [csíraölő] szerek; cédrusfa

 rovarriasztókénti használatra; dohánykivonatok [rovarirtó szerek]; patkánymérgek.

 ( 210 ) M 14 03461

 ( 220 ) 2014.11.17.

 ( 731 )  GROUPE AUCHAN, Croix (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, nevezetesen

értékesítési promóciók; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak; vásárlási megrendelések

ügyintézése; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és promóciós célból; kereskedelmi promóció

valamennyi formában és valamennyi média felületen, beleértve egy számítógépes hálózat igénybevételét (internet

vagy intranet), legfőképpen privilégiumokkal járó felhasználói kártya biztosításával; promóciós ajánlatok

elkészítése, beleértve eladásösztönzés harmadik fél számára, üzleti tevékenység megszervezése és működtetése,

beleértve vásárlói hűség megtartása hűségkártyákkal, eladásösztönzés harmadik fél számára hűségpontokat,

levásárolható utalványokat, promóciós ajánlatokat és ajándékokat biztosító hűségkártyákkal; beszerzői

szolgáltatások (kiskereskedelmi és online termék vásárlás) más vállatok részére, kiskereskedelmi vagy

nagykereskedelmi szolgáltatások, csömagküldés,kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások az

interneten vagy bármely más, távirányítással működő elektronikai eszközön keresztül, mások javára, különböző

áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását), amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelő

módon megtekinthessék, kiválaszthassák és megvásárolhassák ezeket az egészségügyi, higiéniai termékeket,

élelmiszereket és italokat, ruhaneműket, ékszereket, órákat, rekrációs-, kertészeti-, barkács-, drogériaitermékeket,

szerszámféléket, kül- és beltéri dekorációs termékeket, beltéri háztartási termékeket és eszközöket, higiéniai és

szépségápolási termékeket, tisztítószereket, mosószereket, autókhoz való termékeket, sportcikkeket, játékokat és

játékszereket, konyha- és háztartási cikkeket és eszközöket, bőrből készült cikkeket, irodaszereket, háztartási

készülékeket, irodagépeket, számítógépeket, elektronikai berendezéseket, hifi berendezéseket, televíziókat,

bútorokat, telekommunikációs berendezéseket, telefonokat, textil árukat, rövidárukat, járműtermékeket,

nyomtatott anyagokat, üzemanyagot, élő állatokat és menstruációs betéteket megfelelő kereskedelmi helyiségben,

beleértve üzletekben, szupermarketekben és hipermarketekben; megrendelések és üzletekben történt vásárlások

 adminisztratív, informatikai és elektronikus ügyintézése.

  39    Szupermarketben és hipermarketben kapható áruk házhozszállítása.

 ( 210 ) M 14 03470

 ( 220 ) 2014.11.18.

 ( 731 )  Derbéta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Derecske (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  30    Gabona készítmények; malomipari termékek; száraz tészták; magasabb tápértékű és vitamin tartalmú száraz

 tészták; fürjtojás felhasználásával készült száraz tészták.

  35    Gabona készítmények, malomipari termékek és száraz tészták kereskedelme.

 ( 210 ) M 14 03473

 ( 220 ) 2014.11.18.

 ( 731 )  Medgyesi Bálint, Palotás (HU)

 ifj. Medgyesi József, Palotás (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ALLIMED

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek; illóolajok; szappanok; hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Gyógyhatású növény alapú készítmények; étrend kiegészítők emberek számára; diétás készítmények;

 vitaminok; nyomelemek.

  30    Teák, ételízesítők, aromás készítmények élelmezéshez; fűszerek; esszenciák élelmiszerekhez.

 ( 210 ) M 14 03481

 ( 220 ) 2014.11.18.

 ( 731 )  GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD., Guangdong, Dongguan (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépek; számítógépes programok, rögzített; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető;

táblagépek; operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; fejhallgatók; faxgépek; mobiltelefonok;

okostelefonok; videó felvevők; fényképezőgépek, kamerák; integrált áramkörök; riasztók; elemek, elektromos;

 töltők elektromos elemekhez.

 42    Műszaki kutatás; vegyészeti kutatás; ipari formatervezés; szoftvertervezés; számítógép szoftver tanácsadás;

felhőalapú számítástechnika; szoftverek frissítése; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes programok

másolása; nem helyszíni biztonsági mentés; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; számítógépes rendszerek

 távfelügyelete; számítógépes rendszerelemzés.

 ( 210 ) M 14 03482

 ( 220 ) 2014.11.18.

 ( 731 )  SPORT MOVE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Prónay Zsuzsanna, Dr. Prónay Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SPARTAN FOOD

 ( 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
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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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03488

 ( 220 ) 2014.11.19.

 ( 731 )  I+H Ingatlanhasznosító, Építészeti és Mérnökiroda Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Erkel András, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szakmai képzés; kulturális tevékenységek.

  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervező tevékenység.

  43    Vendéglátás, időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 14 03514

 ( 220 ) 2014.11.20.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Hasmenés elleni készítmény.

 ( 210 ) M 14 03542

 ( 220 ) 2014.11.21.

 ( 731 )  Dante International S.A., Bukarest (RO)

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03586

 ( 220 ) 2014.11.25.

 ( 731 )  Coverman Kft., Páty (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Alakra formált, vízhatlan ponyvák közúti pótkocsikhoz; félig felszerelt takaróponyvák jármüvekhez;

formára alakított huzatok; ponyvák járművekhez; méretre készült ponyvák motorkerékpárokhoz; visszahúzható

 burkolatok, ponyvák áruszállító jármüvekhez.
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 22    Előtetők textilanyagokból; függőágyak; kültéri árnyékolók textilből; ponyvák jármüvekhez; ponyvák

 szintetikus anyagokból; sátrak; vitorlák; zsákok.

 ( 210 ) M 14 03590

 ( 220 ) 2014.11.25.

 ( 731 )  Ganyi Károly, Ózd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Jótékonysági gyűjtések, így pénzgyűjtés, ruha-, játék- és egyéb cikkek gyűjtése.

  41    Rendezvények szervezése, honlap-tervezés, -fejlesztés és -frissítés, honlap tervező és fejlesztő szolgáltatás.

 ( 210 ) M 14 03826

 ( 220 ) 2014.12.18.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 15 00111

 ( 220 ) 2015.01.16.

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

A rovat 102 darab közlést tartalmaz.
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