
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 12 03128

 ( 220 ) 2012.08.31.

 ( 731 )  Mojito Lemon Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bolevácz Éva, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Mojito Lemon

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 14 01004

 ( 220 ) 2014.04.01.

 ( 731 )  Zuglói Fogászati Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. M. Szabó Nóra, Budapest

 ( 541 ) Zuglói Fogászati Központ

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 210 ) M 14 01163

 ( 220 ) 2014.04.13.

 ( 731 )  ÁSZ Vendéglátó és Parképítő Kft 100%, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Sipka Péter,Dr. Sipka Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) Gasztro Trend

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 14 01661

 ( 220 ) 2014.05.22.

 ( 731 )  Alapítvány a Közösségi Hálózatokért, Újszentiván (HU)

 ( 740 )  Takács Ágnes, Szeged

 ( 541 ) teleház

 ( 511 )  35    Fénymásolási szolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak

 számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; számítógépes nyilvántartások kezelése.

 41    Múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; gyakorlati

képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási

vizsgáztatás; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása.

 42    Kutatás és fejlesztés mások részére; számítógép programok installációja; számítógép programok

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

elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével

 kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 210 ) M 14 01728

 ( 220 ) 2014.06.02.

 ( 731 )  NATUR GOLD FARMS Kft., Szendrő (HU)
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 ( 541 ) Motivuum Mobile

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek, fényképek, papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 01747

 ( 220 ) 2014.06.03.

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

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

 ( 541 ) webjogsi.hu

 ( 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).

 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 01750

 ( 220 ) 2014.06.03.

 ( 731 )  Kasza Flóra Valéria, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Takács Zoltán, Takács Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) hajzuhatag

 ( 511 )   44    Fodrászszalonok.

 ( 210 ) M 14 01765

 ( 220 ) 2014.06.04.

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

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

  

( 546 )

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

készítése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba

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

piackutatás, reklámozás, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 5. szám, 2015.03.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M408



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

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

 tanácsadás, üzletvezetési konzultáció.

 36    Alkuszi, ügynöki tevékenység, bankügyletek, faktorálási szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások,

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

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

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

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

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

 tevékenység, tulajdonfenntartásos részletvétel hitelezése.

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

 segítségével.

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

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

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

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

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

 vagy szórakoztatás].

 ( 210 ) M 14 01771

 ( 220 ) 2014.06.04.

 ( 731 )  SCART Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Albertirsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Giba Tibor, Dr. Giba Tibor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) élethosszig egészségesen

 ( 511 )  35    Reklámozás, áruk és szolgáltatások bemutatása, fogyasztói tanácsadás, kereskedelmi és reklámcélú

kiállítások szervezése, kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése, kereskedelmi és reklámcélú rendezvények

 szervezése, reklámanyagok készítése és terjesztése, szponzorok felkutatása.

 41    Egészségtudatosságra, egészséges öregedésre történő oktatás és nevelés, egészségtudatossággal egészséges

öregedéssel kapcsolatos rendezvények szervezése, egészségtudatossággal egészséges öregedéssel kapcsolatos

ismeretek terjesztése, egészségtudatossággal egészséges öregedéssel kapcsolatos kiadványok, szemléltető

anyagok, on-line tartalmak készítése és terjesztése, egészségtudatossággal egészséges öregedéssel kapcsolatos

 információk átadása.

  44    Egészségügyi tanácsadás, egészségügyi és orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 01805

 ( 220 ) 2014.06.06.

 ( 731 )  Puskás Attila Sándor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Koch Beáta Erika, Koch 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).

 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

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01882

 ( 220 ) 2014.06.18.

 ( 731 )  Utisugo.hu Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

  39    Szállítás; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 14 02242

 ( 220 ) 2014.07.14.

 ( 731 )  dr. Szacsky Mihály 50%, Budapest (HU)

 Györkös Hajnalka 50%, Budapest (HU)

 ( 541 ) SOMATOINFRA

 ( 511 )   42    Tudományos kutatási szolgáltatások gyógyászati célokra.

 ( 210 ) M 14 02328

 ( 220 ) 2014.07.22.

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

 ( 740 )  dr. Horváth Edina Mária, Budapest

 ( 541 ) Várja ki a hétvégét!

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony

 fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok kivételével), reklámújság.

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdetői ügynökségek, 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 02396

 ( 220 ) 2014.07.28.

 ( 731 )  AQUABAU MAGYARORSZÁG KFT., BUDAPEST (HU)

 ( 740 )  Kovács V. Gábor, Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; épületek külső hőszigetelő elemeinek rögzítéséhez szükséges építőanyag

bevonatok, így agyag; alabástrom; bevonatok [építőanyagok]; burkolatok nem fémből; építési célokra; cement;

építőanyagok nem fémből; ezüsthomok; falborítások nem fémből; falborítások nem fémből építési célokra; gipsz;

gipszvakolat; habarcs építési célokra; homok az öntödei homok kivételével; kavics; murva; sóder;

magnéziacement; mész; salak [építőanyag]; szilícium-dioxid [kvarc]; tűzálló cementvakolatok; tűzálló

 építőanyagok nem fémből.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; építőipari termékek és

 építőipari adalékanyagok kis- és nagykereskedelme.
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 ( 210 ) M 14 02415

 ( 220 ) 2014.07.29.

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Marketing; rádiós reklámozás; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás,

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri

 hirdetés; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás.

 41    Élő előadások bemutatása; előadások díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; feliratozás

(filmek); fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú

kiállítások szervezése; on-line elérhető elektronikus publikációs, nem letölthetők; rádió- és televízió programok

készítése; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai);

szépségversenyek szervezése; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(ta)tási tárgyú információk; szövegek

kiadása (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; videofilmezés; videofilmgyártás; zene összeállítása; zenei

 produkciók.

 42    Elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; grafikai szolgáltatások; honlap dizájn tanácsadás;

hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információadás; információtechnológiai (IT) tanácsadási szolgáltatások;

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép-programozás;

 számítógép-szoftver fenntartása; számítógép-szoftver tanácsadás; szoftverek, mint szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 02464

 ( 220 ) 2014.08.04.

 ( 731 )  Molnár Ádám Gergő, Tiszaföldvár (HU)

 Molnár Márton, Visegrád (HU)

 ( 541 ) AK26

 ( 511 )  9    Hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 210 ) M 14 02559

 ( 220 ) 2014.08.19.

 ( 731 )  Vectra-Line Kft., Budapest (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).

 ( 210 ) M 14 02571

 ( 220 ) 2014.08.21.

 ( 731 )  Horváth Anita Ágnes, Sopron (HU)

 ( 541 ) RÁBCAKAPI ALKOTÓTÁBOR
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 ( 511 )   41    Rábcakapi rendezvények, kulturális rendezvények; nevelő és szakmai táborok.

 ( 210 ) M 14 02609

 ( 220 ) 2014.08.27.

 ( 731 )  TERRORELHÁRÍTÁSI KÖZPONT, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Fali- és asztali naptár, határidőnapló, levélpapír, boríték, irattartó mappa, jegyzettömb, füzet, album, atlasz,

 leporelló, írószertartó, kiadványtartó, karton irattartó, papírtasak, csomagolópapír, díszdoboz, könyv, újság.

  25    Ruházati cikkek, cipők, sapkák, kalapok.

  41    Sporttevékenység.

 45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére, poggyászvizsgálat biztonsági okokból,

 szaktanácsadás biztonsági kérdésekben, személyes háttéradat vizsgálata, testőrszolgálat.

 ( 210 ) M 14 02643

 ( 220 ) 2014.08.28.

 ( 731 )  Leiner Laura 50%, Budapest (HU)

 Leiner Linda 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár István, Dr. Molnár István Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 02653

 ( 220 ) 2014.08.29.

 ( 731 )  DUE Produceri Iroda Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Nagy Diák IQ-teszt

 ( 511 )   41    Versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 210 ) M 14 02729

 ( 220 ) 2014.09.08.

 ( 731 )  DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn (DE)

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

 ( 541 ) Magenta
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 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 14 02847

 ( 220 ) 2014.09.17.

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

 ( 740 )  Hatházi István, Budapest

 ( 541 ) Dr. Czeizel Magzatvédő multivitamin

 ( 511 )  5    Étrendkiegészítő vitamin készítmények.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 02848

 ( 220 ) 2014.09.17.

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

 ( 740 )  Hatházi István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrendkiegészítő vitamin készítmények.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 02849

 ( 220 ) 2014.09.17.

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

 ( 740 )  Hatházi István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrendkiegészítő vitamin készítmények.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 02850

 ( 220 ) 2014.09.17.
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 ( 731 )  Maxi Lighting Kft., Komló (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   11    Világítóberendezések.

 ( 210 ) M 14 02900

 ( 220 ) 2014.09.22.

 ( 731 )  Portfolife Tanácsadó Kft., Vácduka (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Mobil kommunikációs szolgáltatások; mobil applikáció.

 ( 210 ) M 14 02926

 ( 220 ) 2014.09.25.

 ( 731 )  Fűszervarázs Kft., Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Ételízesítők; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverékek; fűszeres mártások; paprika, őrölt [ételízesítő].

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  40    A 30. osztályban felsorolt termékek előállítása.

 ( 210 ) M 14 02951

 ( 220 ) 2014.09.26.

 ( 731 )  Jávori Dávid, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth György, dr. Horváth - dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Göd

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 14 02977

 ( 220 ) 2014.09.30.

 ( 731 )  Nagy János, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok; irodabútorok.

 ( 210 ) M 14 02978

 ( 220 ) 2014.09.30.

 ( 731 )  Diósi Róbert, Fót (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 210 ) M 14 03002

 ( 220 ) 2014.10.01.

 ( 731 )  Gellei András István, Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikum, illatszerek, fodrászati készítmények.

  35    Borbély üzletben található termékek forgalmazása, kozmetikai cikkek forgalmazása.

  44    Borbélyszolgáltatások, borbélyüzletek szolgáltatásai, fodrászszalonok, fodrász szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03003

 ( 220 ) 2014.10.01.

 ( 731 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér; toast kenyér; péksütemények.

 ( 210 ) M 14 03005

 ( 220 ) 2014.10.01.

 ( 731 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér; toast kenyér; péksütemények.
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 ( 210 ) M 14 03020

 ( 220 ) 2014.10.02.

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

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

 ( 541 ) e-Xtra Shop

 ( 511 )  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 03030

 ( 220 ) 2014.10.03.

 ( 731 )  Tulipe Mills Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, kivéve a kereskedelmi

 vagy reklámozási célú optikai termékkiállítások szervezése.

 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 03031

 ( 220 ) 2014.10.03.

 ( 731 )  Tulipe Mills Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Alámpás

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, kivéve a kereskedelmi

 vagy reklámozási célú optikai termékkiállítások szervezése.

 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 03036

 ( 220 ) 2014.10.03.

 ( 731 )  Magyar Takarékszövetkezet Bank Rt., Budapest (HU)

 ( 541 ) "Elég egy érintés!"

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03051

 ( 220 ) 2014.10.03.

 ( 731 )  Kancsár Tamás Ferenc, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Pető Zsófia Csenge ügyvéd, Budapest
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 ( 541 ) MAGMA

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 03068

 ( 220 ) 2014.10.07.

 ( 731 )  Pro Video Film & Distribution Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangfelvétel (audio-) hordozók, képfelvétel (video-) hordozók, hang- és képfelvétel (audio-video) hordozók;

 DVD lemezek, Blu-ray lemezek, VCD lemezek, CD lemezek.

  16    Nyomtatványok, könyvek, újságok, folyóiratok, naptárak, noteszok, prospektusok, szórólapok.

 41    Szórakoztatás és kulturális tevékenységek; mozifilm-, videofilm- és televízió program készítése,

 kölcsönzése, terjesztése, disztribúciója; könyvkiadás.

 ( 210 ) M 14 03090

 ( 220 ) 2014.10.08.

 ( 731 )  ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Spíler Biergarten

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

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

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03104

 ( 220 ) 2014.10.10.

 ( 731 )  Tokár Gyuláné, Fót (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Zsírtartalmú keverékek, olajok kenyérhez, magvak (elkészítve) kenyérhez, olajbogyó (tartósított) kenyérhez,
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 szárított zöldségek kenyérhez.

  30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, pékáru; mirelit kenyértészta, kenyérlepény.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 14 03109

 ( 220 ) 2014.10.10.

 ( 731 )  Homola Szabolcs István, Paloznak (HU)

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

 ( 541 ) 100% Balaton

 ( 511 )   33    Balaton eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 210 ) M 14 03125

 ( 220 ) 2014.10.14.

 ( 731 )  Johnson & Johnson, New Brunswick (US)

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

 ( 541 ) ONETOUCH Könnyebbé tesszük az életét.

 ( 511 )  16    Vér glukóz szint monitorizálására szolgáló eszközökre és cukorbetegségre vonatkozó publikációs és

 promóciós anyagok.

  41    Oktatás; képzések; szórakoztatás; sportolás és kulturális tevékenységek biztosítása.

 44    Vér glukóz szint monitorizálására szolgáló eszközökre és cukorbetegségre vonatkozó tájékoztatás

 biztosítása.

 ( 210 ) M 14 03130

 ( 220 ) 2014.10.14.

 ( 731 )  Nagy Annamária, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Arnóczki Marianna, Seszták és Társa Ügyvédi Iroda, Kisvárda

  ( 546 )

 ( 511 )  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).

 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).

 ( 210 ) M 14 03131

 ( 220 ) 2014.10.15.

 ( 731 )  SIKEREMBER-SOROZAT Kft., Solymár (HU)

 ( 740 )  Kiss-Török Gergely, Debrecen

 ( 541 ) SIKERNAP

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, hirdetési oldalak készítése,

információk számítógépes adatbázisba való rendezése, szerkesztése, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások,

vásárok szervezése, árusítóstandok bérbeadása, közvélemény-kutatás: piaci tanulmányok, piackutatás:

segítségnyújtás üzletvezetéshez, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás,

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás], üzleti menedzselés előadóművészek részére, divatbemutatók szervezése, előadási propaganda

mások számára, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetések levélben megrendelve, közönségszolgálat, marketing,

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, reklámozás, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

reklámszövegek szerkesztése, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése,
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reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámanyagok terjesztése,

reklámfilmek előállítása, reklámidő bérlete távközlési médiumban, reklámszövegek publikálása,

reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, szabadtéri hirdetés, szponzorok felkutatása, vásárlási megrendelések

 ügyintézése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, elektronikus könyvek és

folyóiratok online kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; versenyek szervezése, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, sportversenyek

rendezése, sport edzőtábori szolgáltatások, szakmai újraképzés, személyes edzői szolgáltatások [fitnesz], élő

előadások bemutatása, előadóművészek szolgáltatásai, fogadások tervezése [szórakoztatás], fotóriportok

készítése, gyakorlati képzés [szemléltetés], hangversenyek szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése

és lebonyolítása, divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból, szórakoztatás, egészségvédő klubok

szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning], fitnesztanfolyamok vezetése, testnevelés, tornatanítás,

üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás], versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], videofilmezés,

helyfoglalás showműsorokra, időmérés sporteseményeken, iskolai szolgáltatások [képzés], jegyirodai

szolgáltatások [szórakoztatás], klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], kulturális vagy nevelési célú

kiállítások szervezése, mentorálás, show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai], helyfoglalás

 show-műsorokra, zenei produkciók, filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket, filmszínházi előadások.

 ( 210 ) M 14 03150

 ( 220 ) 2014.10.15.

 ( 731 )  ING Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Petra jogtanácsos, ING Biztosító Zrt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 03151

 ( 220 ) 2014.10.15.

 ( 731 )  ING Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Petra jogtanácsos, ING Biztosító Zrt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 03184

 ( 220 ) 2014.10.20.

 ( 731 ) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), Aichi-ken

 (JP)

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

 ( 541 ) GS F

 ( 511 )   12    Gépkocsik, valamint azok szerkezeti alkatrészei.

 ( 210 ) M 14 03195

 ( 220 ) 2014.10.21.

 ( 731 )  Új Alba 2002 Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Fazekas Balázs, Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Alba 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 03205

 ( 220 ) 2014.10.21.

 ( 731 )  JátékNet.hu Webáruház Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03216

 ( 220 ) 2014.10.22.

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

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

 ( 541 ) HECTOR

 ( 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 03217

 ( 220 ) 2014.10.22.

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

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

 ( 541 ) WAKIZASI

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

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

 ( 210 ) M 14 03246

 ( 220 ) 2014.12.02.

 ( 731 )  Márton László, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Élelmiszer kereskedelem.

 ( 210 ) M 14 03271

 ( 220 ) 2014.10.29.

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 554 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; azzal,

 hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.

  35    Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03272

 ( 220 ) 2014.10.29.

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; azzal,

 hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.

  35    Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 14 03273

 ( 220 ) 2014.10.29.

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 554 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; azzal,

 hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.

  35    Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03274

 ( 220 ) 2014.10.29.

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle TAmás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 554 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; azzal,

 hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.

  35    Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03275

 ( 220 ) 2014.10.29.

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 554 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; azzal,

 hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.

  35    Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03276
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 ( 220 ) 2014.10.29.

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; azzal,

 hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.

  35    Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03277

 ( 220 ) 2014.10.29.

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 554 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; azzal,

 hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.

  35    Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03278

 ( 220 ) 2014.10.29.

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; azzal,

 hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.

  35    Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03279

 ( 220 ) 2014.10.29.

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; azzal,

 hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.

  35    Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03280

 ( 220 ) 2014.10.29.

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; azzal,

 hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.

  35    Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03299

 ( 220 ) 2014.10.31.

 ( 731 )  Laudisz József, Szeged (HU)

 ( 541 ) PERFECT PLATINUM

 ( 511 )  3    Mosószerek; kozmetikumok; vegyi anyagok.

 ( 210 ) M 14 03304

 ( 220 ) 2014.11.04.

 ( 731 )  Szabó Zsolt, Földeák (HU)

 Hajdú Ábel, Budapest (HU)

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Gépjármű kölcsönzés, gépjármű bérlés és ezzel kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03309

 ( 220 ) 2014.11.04.

 ( 731 )  Szarvas József, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szalai Adrienn, Dr. Szalai Adrienn 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).
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 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 03312

 ( 220 ) 2014.11.04.

 ( 731 )  Gróbe Rudolf 50%, Budapest (HU)

 Kurucz Attila 50%, Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Erősítők.

  15    Hangszerek tartozékai, kiegészítői.

  42    Hangátalakító, hangformázó és hangátviteli eszközök kutatása, fejlesztése, tervezése.

 ( 210 ) M 14 03313

 ( 220 ) 2014.11.04.

 ( 731 )  Kocsi András György, Budapest (HU)

 Simányi Péter Antal, 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); mobiltelefon alkalmazás.

 ( 210 ) M 14 03314

 ( 220 ) 2014.11.05.

 ( 731 )  Schnaider Polymetall Kft., Piliscsaba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Fém- és építőipari műanyag termékek kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 14 03315

 ( 220 ) 2014.11.05.
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 ( 731 )  Pharmapaletta Kft., Encs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények.

 ( 210 ) M 14 03340

 ( 220 ) 2014.11.05.

 ( 731 )  Pál Balázs Marcell 50%, Budapest (HU)

 Szegedi Attila 50%, Csorvás (HU)

 ( 541 ) Brewie

 ( 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).

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

 berendezések (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 03349

 ( 220 ) 2014.11.06.

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

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

  

( 546 )

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

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

-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; hevített dohánytermékek; cigaretta-hevítő elektronikus

készülék; dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok,

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

 ( 210 ) M 14 03350

 ( 220 ) 2014.11.06.

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

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

  

( 546 )

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

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

-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; hevített dohánytermékek; cigaretta-hevítő elektronikus
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készülék; dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok,

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

 ( 210 ) M 14 03353

 ( 220 ) 2014.11.07.

 ( 731 )  Éliás Gyula Béla, Budapest (HU)

 Víg Aurél Bence, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Edina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Divatbemutatók szervezése promóciós célokból; közönségszolgálat; közvéleménykutatás;

manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

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

távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása;

 televíziós reklámozás; hirdetési hely kölcsönzése.

 41    Divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások

bemutatása; fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fotóriportok készítése; lemezlovasok

szolgáltatásai; mentorálás; mikrofilmezés; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sorsjátékok

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

lebonyolítása; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés; zenei

produkciók; zene összeállítása; iskolai szolgáltatások [képzés]; könyvkiadás; karaoke szolgáltatások nyújtása;

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

 szervezése és lebonyolítása; szakmai újraképzés; zenekarok szolgáltatásai.

  42    Divattervezés.

 ( 210 ) M 14 03354

 ( 220 ) 2014.11.07.

 ( 731 )  Pulse Network LLc, Suite 2500 Houston (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi szolgáltatások; monetáris ügyek; elektronikus pénzátutalások és kifizetések; banki szolgáltatások;

bankautomata szolgáltatások; adatfeldolgozó szolgáltatások az elektronikus pénzátutalási szolgáltatások területén.

 ( 210 ) M 14 03356

 ( 220 ) 2014.11.07.

 ( 731 )  VENERUS-HUNGARY Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hubay Gyula, Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 210 ) M 14 03359

 ( 220 ) 2014.11.07.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03360

 ( 220 ) 2014.11.07.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03379

 ( 220 ) 2014.11.07.

 ( 731 )  Elit Ortopéd Cipőgyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gally Eszter, Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   10    Gyógyászati eszközök, ortopéd lábbelik.

  25    Cipők, lábbelik, ruházati cikkek.

 ( 210 ) M 14 03380

 ( 220 ) 2014.11.11.

 ( 731 )  P.L.K. THÁLIA Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Havasi József, Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BAZAAR

 ( 511 )   43    Bár szolgáltatások; éttermek; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 03381

 ( 220 ) 2014.11.11.

 ( 731 )  Magyar Kempo Szövetség, Szigethalom (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Attila, dr. Tóth és dr. Vutskits Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) World MMA Association Hungary

 ( 511 )  41    Egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; show-műsorok; show-műsorok

szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sport edzőtábori szolgáltatások; sportversenyek rendezése;

 szórakoztatás; testnevelés; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 210 ) M 14 03393

 ( 220 ) 2014.11.11.

 ( 731 )  ÉLESZTŐ Kézműves Söröző Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csabai Virginia ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03396

 ( 220 ) 2014.11.12.

 ( 731 )  Mészáros Szilveszter Béla, Ráckeve (HU)

 ( 740 )  dr. Dagonya András Szabolcs, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftverek és ezeket tartalmazó adathordozók.

 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;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és fejlesztése.
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 ( 210 ) M 14 03397

 ( 220 ) 2014.11.12.

 ( 731 )  Mészáros Bence Béla, Ráckeve (HU)

 ( 740 )  dr. Dagonya András Szabolcs, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftverek és ezeket tartalmazó adathordozók.

 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;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és fejlesztése.

 ( 210 ) M 14 03398

 ( 220 ) 2014.11.12.

 ( 731 )  Mészáros Marcell, Ráckeve (HU)

 ( 740 )  dr. Dagonya András Szabolcs, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftverek és ezeket tartalmazó adathordozók.

 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;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és fejlesztése.

 ( 210 ) M 14 03407

 ( 220 ) 2014.11.12.

 ( 731 )  CHANGZHOU AIRWHEEL TECHNOLOGY CO., LTD., Jiangsu, Changzhou, Xinbei District (CN)

 ( 300 )  N/087650 2014.06.20. CN

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

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Elektromos járművek; motor triciklik; lakóautók; kerékpárok; elektromos kerékpárok; villanymozdonyok;

mopedek; légi járművek; légpárnás járművek; motoros hajók; vízi járművek; jachtok; repülőgép; szárazföldi, légi,

vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök, járművek; légi készülékek, gépek és berendezések; kétéltű repülőgépek;

 távirányítós járművek, nem játékszerek; hajócsavarok [propellerek] csónakokhoz, hajókhoz; csónakok.

 ( 210 ) M 14 03435

 ( 220 ) 2014.11.14.

 ( 731 )  Vörös Erika, Monorierdő (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 591 )

 ( 511 )   29    Dzsemek; gyümölcs csipsz; lekvár.

 30    Aprósütemény; aprósütemény, teasütemény; bonbonok [cukorkák]; cukormáz süteményekhez;

cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládés

mousse-ok [habok]; deszszert mousse-ok [cukrászárú]; fagylalt, jégkrém; fűszerkeverék; gyümölcsös
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sütemények/torták; ízesítőszerek; kakaó; karamellák [cukorkák]; kávé; kekszek; mandulás cukrászkészítmények;

mandulás cukrászsütemény; marcipán; mézeskalács; müzliszeletek; pasztillák [cukrászáru]; piskóták; pralinék;

sós kekszek; sütemények; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; tea; töltött cukorkák,

 fondan [cukrászáru].

 41    Egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; gyakorlati képzés [szemléltetés];

 oktatás.

 ( 210 ) M 14 03437

 ( 220 ) 2014.11.14.

 ( 731 )  Blága Zsuzsanna 33.3%, Budapest (HU)

 Jónásné Amin Anita 33.3%, Fót (HU)

 Blága Imola 33.3%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Rajmund, dr. Nagy Rajmund Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

  30    Kenyér, péksütemények, cukrászsütemények.

  43    Éttermek, gyorsétterem, büfék, étkezdék.

 ( 210 ) M 14 03439

 ( 220 ) 2014.11.14.

 ( 731 )  Actavis Group PTC ehf., 220 Hafnarfjordur (IS)

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

 ( 541 ) SEBLYN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

 ( 210 ) M 14 03449

 ( 220 ) 2014.11.17.

 ( 731 )  Válik Ferenc Attila, Budapest (HU)

 ( 541 ) Hundog

 ( 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.

 ( 210 ) M 14 03451

 ( 220 ) 2014.11.17.

 ( 731 )  Fekete Gábor, Gödöllő (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek; oktatási szoftverek; nyelvoktató szoftverek.

 16    Nyomdaipari termékek; papíripari cikkek; katalógusok; könyvek; magazinok; prospektusok; nyomtatott

publikációk; nyomtatványok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); oktatási eszközök, a

 készülékek kivételével; oktató jellegű kiadványok; oktatási könyvek.

 41    Nevelés; szakmai képzés; oktatás; oktatási tárgyú információk; nyelvoktatás; nyelvoktatási tárgyú

 információk; on-line elérhető elektronikus tananyag szolgáltatása.
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 ( 210 ) M 14 03452

 ( 220 ) 2014.11.17.

 ( 731 )  GO Angol Tanfolyamok Kft., Gödöllő (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek; oktatási szoftverek; nyelvoktató szoftverek.

 16    Nyomdaipari termékek; papíripari cikkek; katalógusok; könyvek; magazinok; prospektusok; nyomtatott

publikációk; nyomtatványok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); oktatási eszközök, a

 készülékek kivételével; oktató jellegű kiadványok; oktatási könyvek.

 41    Nevelés; szakmai képzés; oktatás; oktatási tárgyú információk; nyelvoktatás; nyelvoktatási tárgyú

 információk; on-line elérhető elektronikus tananyag szolgáltatása.

 ( 210 ) M 14 03453

 ( 220 ) 2014.11.17.

 ( 731 )  Fekete Gábor, Gödöllő (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek; oktatási szoftverek; nyelvoktató szoftverek.

 16    Nyomdaipari termékek; papíripari cikkek; katalógusok; könyvek; magazinok; prospektusok; nyomtatott

publikációk; nyomtatványok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); oktatási eszközök, a

 készülékek kivételével; oktató jellegű kiadványok; oktatási könyvek.

 41    Nevelés; szakmai képzés; oktatás; oktatási tárgyú információk; nyelvoktatás; nyelvoktatási tárgyú

 információk; on-line elérhető elektronikus tananyag szolgáltatása.

 ( 210 ) M 14 03454

 ( 220 ) 2014.11.17.

 ( 731 )  Fekete Gábor, Gödöllő (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek; oktatási szoftverek; nyelvoktató szoftverek.

 16    Nyomdaipari termékek; papíripari cikkek; katalógusok; könyvek; magazinok; prospektusok; nyomtatott

publikációk; nyomtatványok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); oktatási eszközök, a

 készülékek kivételével; oktató jellegű kiadványok; oktatási könyvek.

 41    Nevelés; szakmai képzés; oktatás; oktatási tárgyú információk; nyelvoktatás; nyelvoktatási tárgyú

 információk; on-line elérhető elektronikus tananyag szolgáltatása.

 ( 210 ) M 14 03455

 ( 220 ) 2014.11.17.
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 ( 731 )  Fekete Gábor, Gödöllő (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek; oktatási szoftverek; nyelvoktató szoftverek.

 16    Nyomdaipari termékek; papíripari cikkek; katalógusok; könyvek; magazinok; prospektusok; nyomtatott

publikációk; nyomtatványok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); oktatási eszközök, a

 készülékek kivételével; oktató jellegű kiadványok; oktatási könyvek.

 41    Nevelés; szakmai képzés; oktatás; oktatási tárgyú információk; nyelvoktatás; nyelvoktatási tárgyú

 információk; on-line elérhető elektronikus tananyag szolgáltatása.

 ( 210 ) M 14 03456

 ( 220 ) 2014.11.17.

 ( 731 )  ENO-PACK Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Máté, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Zárókupakok palackokhoz, fémből.

  20    Zárókupakok, nem fémből.

 ( 210 ) M 14 03462

 ( 220 ) 2014.11.17.

 ( 731 )  Sony Pictures Television UK Rights Limited United Kingdom company, London (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztató szolgáltatások folytatásos tévéműsorok, szegmensek és programok formájában.

 ( 210 ) M 14 03495

 ( 220 ) 2014.11.19.

 ( 731 )  Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EPODUR

 ( 511 )  2    Festékek; kencék; lakkok; alapozók; festék oldószerek.

 ( 210 ) M 14 03496

 ( 220 ) 2014.11.19.

 ( 731 )  Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  1    Oldószerek; szintetikus gyanták.

 2    Festékek; kencék; lakkok, alapozók; színezékek, rozsdagátló és fakonzerváló szerek.

 ( 210 ) M 14 03509

 ( 220 ) 2014.11.20.

 ( 731 )  Ramazan Timzan, Istanbul, Aksemsettin (TR)

 ( 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).

  39    Reptéri transzfer, személyszállítás, utasszállítás.

 ( 210 ) M 14 03511

 ( 220 ) 2014.11.19.

 ( 731 )  BECK OPTIKA Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Viktória, Nagy Viktória Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Kontaktlencse tisztító-készítmények, oldatok kontaktlencsékhez, szemvizek, szemcseppek, műkönnyek.

9    Kontaktlencsék, kontaktlencse tartók, optikai cikkek, optikai készülékek és eszközök, optikai lencsék,

 korrekciós lencsék, szemüvegek, szemüveg keretek, szemüveglencsék, szemüvegtokok, szemüveg zsinórok.

  35    Reklámozás, marketing, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése.

  44    Optikusok szolgáltatásai, látásvizsgálat szolgáltatás, szemüvegek és kontaktlencsék illesztése.

 ( 210 ) M 14 03522

 ( 220 ) 2014.11.21.

 ( 731 )  Kovácsné Gaál Klára Hajnalka, Dombóvár (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).

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

 ( 210 ) M 14 03526

 ( 220 ) 2014.11.21.

 ( 731 )  WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

  16    Papír és papíripari cikkek; prospektusok; nyomtatványok; újságok; folyóiratok; könyvek.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és ajándékozási célokra (nem nemesfémből és nem nemesfém

 bevonattal); üveg- és porcelánáruk.

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

  35    Reklámozás.

  38    Üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.

  39    Utasszállítás; áruszállítás; utazásszervezés.

  41    Szórakoztatás; könyvkiadás.

  43    Vendéglátási szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 14 03527

 ( 220 ) 2014.11.21.

 ( 731 )  WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03528

 ( 220 ) 2014.11.21.

 ( 731 )  WIZZ Air Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

  16    Papír és papíripari cikkek; prospektusok; nyomtatványok; újságok; folyóiratok; könyvek.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és ajándékozási célokra (nem nemesfémből és nem nemesfém

 bevonattal); üveg- és porcelánáruk.

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

  35    Reklámozás.

  38    Üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.

  39    Utasszállítás; áruszállítás; utazásszervezés.

  41    Szórakoztatás; könyvkiadás.

  43    Vendéglátási szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 14 03543

 ( 220 ) 2014.11.21.

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

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03544

 ( 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 03549

 ( 220 ) 2014.08.18.

 ( 731 )  Candimpex Budapest Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

szolgáló készülékek és berendezések; számítógépek; számítógépes szoftverek; kisfeszültségű tápegységek;

inverterek, áramirányítók (elektromosság); anyagok elektromos fővezetékekhez (huzalok, kábelek);

transzformátorok; feszültségstabilizáló tápegységek; hordozható telefonok; galvánelemek; feszültségszabályozók;

számítógépperifériák elektronikus jeladók; antennák; elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására;

távirányító készülékek; elektromos zárak; akusztikus riasztók; akusztikus csatolók, berregők; fény- vagy

mechanikai jelzőkészülékek; világító vagy mechanikus jelzőberendezések; elektromos és egyéb jelzőcsengők;

jelzőlámpák; detektorok; lézerek nem orvosi használatra; hamispénzvizsgáló berendezések; felügyeleti

elektromos műszerek; betörés és lopás elleni jelzőkészülékek; betörés és lopás megelőzésére szolgáló elektromos

berendezések; lopás elleni áruvédelmi eszközök; lopás elleni áruvédelmi tokok és tartók; elektromos betörésgátló

felszerelések; betörésgátló riasztókészülékek; elektromos címkék árukhoz; hatástalanító készülékek elektromos

árucímkékhez; riasztóeszközök; füstjelző berendezések; gázellenőrző készülékek; ellenőrző-berendezések és

készülékek; időregisztráló készülékek; tűzjelző készülékek; vezetőréteggel bevont üvegek; prizmák; vezetékek;

elektromágneses tekercsek, elektromos tekercsek, mágnesek;mágneshuzalok; mágneskártyák, mágneslemezek,

memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; mágneses személyazonosító kártyák; személyhívók, beléptető

rendszerek; mágneses kódolók, vonalkód leolvasók; informatikai olvasóegységek; optikai letapogató

egységek;mágneses adathordozók; adatfeldolgozó készülékek és számítógépek; letölthető és rögzített

számítógépprogramok; elektromos ajtónyitó szerkezetek; elektromos zárak; bekapcsolók; zárókapcsolók;

elektromos akkumulátorok; akkumulátortöltők; automatikus időkapcsolók; informatikai csatolók; interfészek;

 elektromos kerítések; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; kézi adó-vevők; vevőszámláló készülékek.

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; betörés és lopás elleni riasztók, áruvédelmi riasztóberendezések,

áruvédelmi antennák, tűzriasztók, elektromos berendezések, irodai és egyéb gépek felszerelése, karbantartása és

javítása; páncélszekrények és páncéltermek karbantartása és javítása; számítógépek üzembe helyezése,

 karbantartása és javítása; tűzriasztók felszerelése és javítása.

 ( 210 ) M 14 03553

 ( 220 ) 2014.11.24.

 ( 731 )  Kermann Kft., Kecskemét (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek; IT-hardware kereskedelme; közvéleménykutatás; piackutatás.

  42    Műszaki kutatás, műszaki fejlesztés.

 ( 210 ) M 14 03570

 ( 220 ) 2014.11.24.

 ( 731 )  Szamóca Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Levente Antal, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching [tréning]; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; iskolai

szolgáltatások [képzés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési

 célú kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információ; óvodák.

 44    Beszédterápiás szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; pszichológus szolgáltatásai; terápiás szolgáltatások.

  45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 14 03571

 ( 220 ) 2014.11.24.

 ( 731 )  Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 03572

 ( 220 ) 2014.11.24.

 ( 731 )  Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 03573

 ( 220 ) 2014.11.24.

 ( 731 )  Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
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( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 03574

 ( 220 ) 2014.11.24.

 ( 731 )  Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 03582

 ( 220 ) 2014.11.25.

 ( 731 )  Legjobbkocsma.hu Brand Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kiss Nóra, Dr. Kiss Nóra 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03583

 ( 220 ) 2014.11.25.

 ( 731 )  Parma Produkt Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mányoki Noémi, Budapest

 ( 541 ) Patikárium baba

 ( 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;
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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).

 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 03587

 ( 220 ) 2014.11.25.

 ( 731 )  Larion Zoé Niobé, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03588

 ( 220 ) 2014.11.25.

 ( 731 )  HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Ásványvizek orvosi használatra, biológiai termékek gyógyszerészeti használatra, borogatások, bőrápoló

gyógyszerészeti termékek, diétás anyagok orvosi használatra, diétás élelmiszerek orvosi használatra, diétás italok

orvosi használatra,fájdalomcsillapítók, fertőtlenítésre szolgáló termékek, főzetek gyógyszerészeti használatra,

gyógyításra vegyi termékek, gyógyszerek állatgyógyászati használatra, gyógyszerek embergyógyászati

használatra, gyógyszerészeti termékek, infúziók(gyógy-), iszapok (gyógy-), izotópok orvosi használatra,

kenőcsök orvosi használatra, kötések (tapadó-) gyógyítás céljára, lemosószerek állatgyógyászati használatra,

lemosószerek gyógyszerészeti használatra, mikroorganikus tenyészetekhez táptalajok,napfénytől származó

leégések elleni kenőcsök, napszúrás elleni termékek gyógyszerészeti használatra, regenerálószerek (gyógyszerek),

szérumgyógyászati gyógyszerek, takarmány adalékok orvosi használatra, tápanyagok mikroorganikus

 tenyészetekhez, terápiakészítmények fürdőkhöz, vegyi termékek gyógyszerészeti használatra.

 32    Alkoholmentes italok, ásványvizek (italok), ásványvizek gyártásához szükséges termékek, gyümölcsitalok

(alkoholmentes-), gyümölcslevek, italok előállításához készítmények, italok előkészítéséhez használt eszenciák,
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 vizek (italok-), vizek (szénsavas-).

  44    Gyógyfürdők.

 ( 210 ) M 14 03591

 ( 220 ) 2014.11.25.

 ( 731 )  Ingatlan bázis Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Adósságrendezési szolgáltatások; adóval kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékenység;

balesetbiztosítás; bankügyletek; bélyegek értékbecslése; bérházak kezelése; betegségbiztosítás; biztosítási

statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; csekkek

hitelességének ellenőrzése; ékszerek értékbecslése; életbiztosítás; elszámolóházak; értékbónok kibocsátása;

értékek letétbe helyezése; faktorálási szolgáltatások; felszámolói szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási

szolgáltatások; gondoskodási alap szolgáltatások; gyapjúanyagok értékbecslése; gyűjtések szervezése;

hajókárbiztosítás; hitelirodák; hitelkártyák kibocsátása; hitelkártya-szolgáltatások; információk nyújtása

biztosítási ügyekben; ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek; irodák

[ingatlanok] bérlete; javítási költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálog-hitelezés; jótékonysági célú gyűjtések;

klíringházak; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett; kölcsönös támogatási alapok

szolgáltatásai; környezetszennyezési kvótával kapcsolatos ügynöki tevékenység; követelésbehajtási ügynökségek;

lábon álló fa értékbecslése; lakásbérlet; lakásügynökségek; lakbérbehajtás; mezőgazdasági ingatlanok bérlete;

műtárgyak értékbecslése; numizmatikai értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online banki

szolgáltatások; óvadék, kezesség; pénzalapok elektronikus átutalása; pénzügyek intézése építőipari projektekhez;

pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információk nyújtása;

pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás;

pénzügyi tanácsadás; pénzváltás; régiségek értékbecslése; részletfizetéses hitelnyújtás; szállásügynökségek

[apartmanok]; széfletét szolgáltatások; takarékpénztárak szolgáltatásai; terhelőkártya-szolgáltatások;

tőkekihelyezés, tőkeberuházás; tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdei brókerszolgáltatások; tőzsdeügynöki

tevékenység; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése; tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása;

 vagyonkezelés; vámügynöki tevékenység; zálogkölcsönzés.

 ( 210 ) M 14 03592

 ( 220 ) 2014.11.25.

 ( 731 )  Ingatlan bázis Kft., Kecskemét (HU)

 ( 541 ) HOUSE36

 ( 511 )  36    Adósságrendezési szolgáltatások; adóval kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékenység;

balesetbiztosítás; bankügyletek; bélyegek értékbecslése; bérházak kezelése; betegségbiztosítás; biztosítási

statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; csekkek

hitelességének ellenőrzése; ékszerek értékbecslése; életbiztosítás; elszámolóházak; értékbónok kibocsátása;

értékek letétbe helyezése; faktorálási szolgáltatások; felszámolói szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási

szolgáltatások; gondoskodási alap szolgáltatások; gyapjúanyagok értékbecslése; gyűjtések szervezése;

hajókárbiztosítás; hitelirodák; hitelkártyák kibocsátása; hitelkártya-szolgáltatások; információk nyújtása

biztosítási ügyekben; ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek; irodák

[ingatlanok] bérlete; javítási költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálog-hitelezés; jótékonysági célú gyűjtések;

klíringházak; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett; kölcsönös támogatási alapok
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szolgáltatásai; környezetszennyezési kvótával kapcsolatos ügynöki tevékenység; követelésbehajtási ügynökségek;

lábon álló fa értékbecslése; lakásbérlet; lakásügynökségek; lakbérbehajtás; mezőgazdasági ingatlanok bérlete;

műtárgyak értékbecslése; numizmatikai értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online banki

szolgáltatások; óvadék, kezesség; pénzalapok elektronikus átutalása; pénzügyek intézése építőipari projektekhez;

pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információk nyújtása;

pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás;

pénzügyi tanácsadás; pénzváltás; régiségek értékbecslése; részletfizetéses hitelnyújtás; szállásügynökségek

[apartmanok]; széfletét szolgáltatások; takarékpénztárak szolgáltatásai; terhelőkártya-szolgáltatások;

tőkekihelyezés, tőkeberuházás; tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdei brókerszolgáltatások; tőzsdeügynöki

tevékenység; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése; tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása;

 vagyonkezelés; vámügynöki tevékenység; zálogkölcsönzés.

 ( 210 ) M 14 03613

 ( 220 ) 2014.11.27.

 ( 731 )  Continent Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) EPISTER

 ( 511 )   25    Ruházati termékek.

 ( 210 ) M 14 03616

 ( 220 ) 2014.11.27.

 ( 731 )  Service Team Kft., Vác (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Ablakszerelvények, nem fémből; ajtószerelvények, nem fémből; asztalok; ágyak; ágykeretek; bútorok;

bútorpolcok; fogasok (bútorok); faszerkezetet bútorokhoz; íróasztalok; irodabútorok; kanapék; karosszékek,

sezlonok; kerevetek, pamlagok; komódok, fiókos szekrények; könyvespolcok; pultok (asztalok); szekrények;

 székek (ülések); üvegszekrények, vitrinek (bútorzat).

  37    Bútorasztalos munkák (javítás); ablakok és ajtók beszerelése.

 ( 210 ) M 14 03620

 ( 220 ) 2014.11.27.

 ( 731 )  Auchan Magyarország Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Samu Tünde, Budaörs

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Állati velő táplálkozási célra, aludttej, angolszalonna, bab, tartósított; baromfi, nem élő; csemegeuborka,

disznóhús, disznózsír, dzsemek, faggyú, étkezési célra; fagyasztott gyümölcsök, gyümölcskocsonya, zselé,

gyümölcsök, tartósított; gyümölcskonzervek, gyümölcs, párolt; gyümölcspép, gyümölcssaláták, hagyma,

tartósított feldolgozott fokhagyma, gomba, halból készített ételek, halfilé, halikra, elkészítve, halkonzervek, hal

mousse-ok, hal, nem élő, hal, tartósított, hentesáruk, hús, húskivonatok, húskonzervek, húskocsonya, húsleves,

erőleves, húsleves koncentrátumok, hús, tartósított; joghurt, kandírozott gyümölcsök, kefír, kolbász, kompótok,

kukoricaolaj, lekvár, lencse, lenmagolaj kulináris célokra, máj, májpástétom, mandula, őrölt, mazsola, pacal,

paradicsomlé főzéshez, paradicsompüré, sajtok, savanyú káposzta, savanyúságok, sonka, sózott hal, sózott hús,

szárított zöldségek, szarvasgomba, tartósított; tej, tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejszín, tejtermékek,

tojások, vadhús, vaj, vajkrém, véreshurka, zöldségek, főtt; zöldségkonzervek, zöldséglevek főzéshez,

zöldségleves készítmények, zöldségsaláták, zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához,
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 zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

 30    Árpa, hántolt; fűszerek, fűszerek, ízesítők, fűszerkeverék, húspástétomok, kakaó, kekszek, kenyér, kenyér

 kovász nélkül, kukoricaliszt, lisztek, makaróni, sós kekszek, tea, tésztában sült pástétom, tésztafélék.

 31    Bab, friss; baromfiszárnyas, élő; bogyók borókabogyó bors, paprika, burgonya, friss; búza, cékla friss,

cukkini friss; diófélék; fejes saláta, friss, gesztenye, friss; gombacsíra szaporításra, gomba friss; gyökérzöldségek,

gyümölcsök friss; hagymák friss, halak, élő, halikra, kopra, kukorica, lencse, friss; mandula, mogyoró, növények,

 paraj, friss, póréhagyma friss; rozs szőlő, friss szőlőtőkék, tökfélék, friss, uborka, friss, zöldségek, friss.

 32    Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, almabor

alkoholmentes; ásványvizek, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok, alkoholmentes; mustok, paradicsomlevek,

szénsavas italok, szódavíz szódavizek, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz, vizek, zöldséglevek.

 33    Almaborok, borok, cseresznyepálinka, égetett szeszes italok, előkevert alkoholos italok, nem sör alapú,

gyomorkeserű italok, gyümölcskivonatok, alkoholos, gyümölcstartalmú alkoholos italok, koktélok, körtebor,

 likőrök, mentalikőr pálinkák, brandyk, szeszes italok.

 ( 210 ) M 14 03622

 ( 220 ) 2014.11.28.

 ( 731 )  Sarlóspuszta Zrt., Tatárszentgyörgy (HU)

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

 ( 541 ) CIGÁNYKOCSI PROGRAM

 ( 511 )   12    Szárazföldi járművek.

  39    Utazásszervezés.

  43    Vendéglátás, időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 14 03641

 ( 220 ) 2014.12.01.

 ( 731 )  Nagy Márton Gergely 100%, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Erdős Anett ügyvéd,Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 03646

 ( 220 ) 2014.12.01.

 ( 731 )  Dermatron Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 ) Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogram

 ( 511 )   12    Egészségügyi szűrésekre kialakított járművek, kamionok.

 35    Statisztikák készítése; statisztikák összeállítása; egészségügyi vizsgálati eredmények kiértékelése;

 egészségügyi vizsgálati eredményekből statisztikák készítése.
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  41    Anatómiai bemutató; 3D anatómiai bemutató.

 44    Orvosi szolgáltatások; alternatív orvosi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi

tanácsadás; fizikoterápia; gyógyszerészeti tanácsadás; masszázs; pszichológusi szolgáltatás; terápiás

szolgáltatások; egészségvédelmi szűrések; betegségek megelőzését célzó szűrőprogramok; lakosság egészségügyi

 állapotának mérése, megfigyelése; életmód tanácsadás; egészségügyi prevenciós tevékenység, tanácsadás.

 ( 210 ) M 14 03651

 ( 220 ) 2014.12.01.

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

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

 ( 541 ) Árak forradalma

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03653

 ( 220 ) 2014.12.02.

 ( 731 )  Open House Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Bt., Győr (HU)

 ( 740 )  Molnár Szabolcs, Győr

 ( 541 ) openhouse

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03663

 ( 220 ) 2014.12.02.

 ( 731 )  Szent Imre Szakkolégium, Szeged (HU)

 ( 740 )  Szakács Angelika, Szeged

 ( 541 ) Coollégiumok éjszakája

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás], alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, bálok szervezése, divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból, egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning], éjszakai

klubok, előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása, filmszínházi előadások, filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése, fitnesztanfolyamok vezetése,

fogadások tervezése [szórakoztatás], fotóriportok készítése, gyakorlati képzés [szemléltetés], hangversenyek

szervezés és lebonyolítása, iskolai szolgáltatások [képzés], játékfelszerelések bérbeadása, játékkölcsönzés,

karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások, [szórakoztatás vagy oktatás], kollégiumok, internátusok,

konferenciák szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, könyvtári kölcsönzés, kulturális vagy nevelési célú

kiállítások szervezése, mentorálás, mozgókönyvtári szolgáltatások, mozifilmek kölcsönzése, múzeumi

szolgáltatások [bemutatók, kiállítások], nyelvi tolmács szolgáltatások, oktatás, oktatási tárgyú információk,

online, nem letölthető videók biztosítása, pályaválasztási tanácsadás, sport edzőtábori szolgáltatások,

sportlétesítmények üzemeltetése, sportpályák bérbeadása, sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények

rendelkezésre bocsátása, szakmai újraképzés, szemináriumok rendezése és vezetése, szépségversenyek

szervezése, szerencsejátékok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szórakoz(tat)ási

tárgyú információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel

kapcsolatban, tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra, üdülési tárgyú információ, vallásoktatás, versenyek

szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], videokamerák kölcsönzése, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai,

 zene összeállítása.

 ( 210 ) M 14 03666

 ( 220 ) 2014.12.02.

 ( 731 )  Móré Mariann Irma 100%, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Erdős Anett ügyvéd,Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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).

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 03669

 ( 220 ) 2014.12.03.

 ( 731 )  Sipőcz Pál, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Jégtelenítők; jégtelenítő folyadékok; jég mentesítők; csúszás gátló anyagok; útszóró anyagok pehely, szilárd,

 granulátum és folyékony formában.

  35    Kereskedelmi ügyletek; jégtelenítő, jégmentesítő, csúszásgátló és útszóró anyagok kereskedelme.

 ( 210 ) M 14 03675

 ( 220 ) 2014.12.03.

 ( 731 )  Bécsy-Nemes Anikó, Gárdony (HU)

 ( 541 ) HORGOOKA

 ( 511 )   14    Ékszerek.

 25    Csecsemőkelengyék, babakelengyék, fejfedők, hurkolt/kötöttáruk, kesztyűk, partedlik, ruhaneműk,

 babaruházat, babacipők.

  28    Csörgők, játékfigurák, játékbabák, játékok, játékszerek.

 ( 210 ) M 14 03688

 ( 220 ) 2014.12.04.

 ( 731 )  OLIMPET Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hajdúböszörmény (HU)

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

 ( 541 ) BRUNO

 ( 511 )  31    Ehető rágcsálnivalók állatoknak; erősítő takarmány állatoknak; élesztő állati fogyasztásra; gabonafélék

feldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; halliszt állati fogyasztásra; italok kedvtelésből

tartott állatok részére; kutyaeledelek [kekszfélék]; lenmag állati fogyasztásra; lenmagliszt állati fogyasztásra; liszt

állatoknak; magvak állati fogyasztásra; mész állati takarmányhoz; takarmány; táplálék kedvtelésből tartott

 állatoknak; táplálékok állatoknak; termékek állatok hizlalására.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

 reklámanyagok terjesztése.

 ( 210 ) M 14 03694

 ( 220 ) 2014.12.04.

 ( 731 )  MINDZ BUSINESS DESIGN Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Varnyú Viktor, Varnyú Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 5. szám, 2015.03.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M445



  

( 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 03706

 ( 220 ) 2014.12.05.

 ( 731 )  JD-MEDIA Co., LTD, Yanggam-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do (445-935) (KR)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangfelvevő berendezések és eszközök; rádiókészülékek; lemezlejátszók; mikrofonok; hangfrekvenciás

jelátviteli gépek és berendezések; belső telefonok; erősítők; hangszórók; elektromos transzformátorok;

 hangszalagok; rekorderek.

 ( 210 ) M 14 03741

 ( 220 ) 2014.12.10.

 ( 731 )  Protekal, Beograd (RS)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Aminosavak humángyógyászati használatra; albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati; albumintartalmú

 készítmények gyógyászati célokra.

  42    Bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; klinikai próbák.

  44    Egészségügyi szolgáltatások; orvosi rendelők; egészségügyi tanácsadás; orvosi klinikák szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 14 03748

 ( 220 ) 2014.12.10.

 ( 731 )  Visual Gastronomy Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Pomáz (HU)

 ( 740 )  dr. Erdős Anett, Erdős és Társai 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).

 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 03760

 ( 220 ) 2014.12.12.

 ( 731 )  Mond21 Telekommunikációs Zrt., Eger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Kommunikációs szoftverek, különböző kommunikációs rendszerek közötti kommunikációt lehetővé tevő

 interface-k.

  38    Távközlés; VOIP alapú kommunikációs szolgáltatások.

 42    VOIP alapú kommunikációt lehetővé tevő szoftverek és interface-k fejlesztése, telepítése és frissítése;

 online nem letölthető kommunikációs szoftverszolgáltatás.

 ( 210 ) M 14 03764

 ( 220 ) 2014.12.12.

 ( 731 )  Mambó Rádió Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Fodor József, Pécs

 ( 541 ) EURORÁDIÓ 1

 ( 511 )   35    Reklámozás; marketing, rádiós reklámozás, reklámozás.

  38    Távközlés; rádióadás, műsorszórás.

  41    Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 14 03765

 ( 220 ) 2014.12.12.

 ( 731 )  Mambó Rádió Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Fodor József, Pécs

 ( 541 ) PÉCSBOOK

 ( 511 )   35    Reklámozás; marketing, rádiós reklámozás, reklámozás.

  38    Távközlés; rádióadás, műsorszórás.

  41    Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 14 03773

 ( 220 ) 2014.12.11.

 ( 731 )  Pr1mer Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bernáth Zsófia, Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) t@n-tv

 ( 511 )   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 03783

 ( 220 ) 2014.12.16.

 ( 731 )  Homonnay Zsombor, Budapest (HU)

 Lovasi László, Pákozd (HU)
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 Dani Zoltán, Budapest (HU)

 Tar György, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  9    CD, DVD és egyéb hanghordozók.

  16    Kiadványok, könyvek.

  41    Szórakoztatás, kulturális tevékenységek, koncertek, zenei rendezvények.

 ( 210 ) M 14 03793

 ( 220 ) 2014.12.16.

 ( 731 )  Tung Kwan, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és

oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló

készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális

rögzítésű média; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;

 számítógépes szoftverek.

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

 berendezések.

 ( 210 ) M 14 03799

 ( 220 ) 2014.12.16.

 ( 731 )  DR. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL KG, Bielefeld (DE)

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

 ( 541 ) Pillanatok

 ( 511 )  29    Joghurt és túrókészítmények; desszertek, főleg tejből és/vagy az előbb említett tejkészítményekből, amelyek

hozzáadott gyümölcskészítményeket és/vagy friss gyümölcsöket, és/vagy ízesítő adalékokat, és/vagy ízesítőket

 és/vagy csokoládét tartalmaznak.

 30    Kész mandula pudingok [blanchmanges], mousse, kész zselék, kész zabdara, desszertek főleg búzadarából

és/vagy lisztből, amelyek hozzáadott gyümölcs készítményeket és/vagy friss gyümölcsöket, és/vagy ízesítő

adalékokat, és/vagy ízesítőket és/vagy csokoládét tartalmaznak; fogyasztásra kész édes szószok, mandula

 pudingporok.

 ( 210 ) M 14 03822

 ( 220 ) 2014.12.17.

 ( 731 )  Placko Jozef, Zilina (SK)

 ( 300 )  POZ 1089-2014 2014.06.17. SK

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Az ebbe az osztályba tartozó vegyi alkotórészek, készítmények és gázok italok előállításához. (2014.06.17.-ei

 POZ 1089-2014 SK elsőbbséggel.)

6    Fémpalackok és tartályok, valamint ezek alkatrészei és tartozékai, amelyek ebbe az osztályba tartoznak.

 (2014.06.17.-ei POZ 1089-2014 SK elsőbbséggel.)

7    Gépek és eszközök italok készítéséhez; gépek és eszközök palackok és tartályok gázzal való megtöltéséhez,

továbbá ezek alkatrészei és tartozékai, amelyek ebbe az osztályba tartoznak. (2014.06.17.-ei POZ 1089-2014 SK

 elsőbbséggel.)

 21    Nem fémből készült palackok és tartályok élelmiszerek és italok tárolására; nem fémből készült és nem
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elektronikus háztartási és konyhai berendezések és tartályok italok készítéséhez, továbbá ezek alkatrészei és

 tartozékai, amelyek ebbe az osztályba tartoznak. (2014.06.17.-ei POZ 1089-2014 SK elsőbbséggel.)

  32    Készítmények italok készítéséhez.

 35    Az 1., 6., 7. és 21. osztályba tartozó árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi és nagykereskedelmi

szolgáltatások, interneten keresztül is; kereskedelmi üzletek közvetítése az 1., 6., 7. és 21. osztályba tartozó

árukkal kapcsolatban; kiállítások szervezése reklámozási és üzleti célra; reklámozás; online reklámozás

számítógép hálózaton keresztül; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos segítségnyújtás; marketing; beszerzői

szolgáltatások (áruk és szolgáltatások beszerzése más cégeknek); áruk bemutatása kommunikációs eszközök

 révén kiskereskedelmi célból. (2014.06.17.-ei POZ 1089-2014 SK elsőbbséggel.)

 39    Gázt tartalmazó fémpalackok raktározása, kölcsönzése, csomagolása és szállítása; fémpalackok megtöltése

 gázzal; palackok széndioxiddal való megtöltése. (2014.06.17.-ei POZ 1089-2014 SK elsőbbséggel.)

 ( 210 ) M 14 03825

 ( 220 ) 2014.12.18.

 ( 731 )  PREMED PHARMA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Kft., Budapest

 ( 541 ) Láss jobban, élj jobban!

 ( 511 ) 9    Szemészeti és optikai berendezések és felszerelések; optikai cikkek; optikai üvegek; szemüvegek,

szemüvegkeretek, különösen fémből és műanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; szemüvegek;

napszemüvegek; szemüveglencsés eszközök; szemüveglencsék, szemüvegtokok, szemüvegláncok; tokok, tartók

kontaktlencsékhez; adatfeldolgozó berendezések (számítógépek) és számítógépprogramok (számítógépes

szoftver) optikai és szemészeti felhasználásra; optikai és szemészeti elektronikus kiadványok (elektronikusan

letölthető) készülékek, szemüvegek megválasztásához a látóképesség függvényében számítógépes vizsgálat

 alapján; ezen termékek alkatrészei és részegységei.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, kutatás optikai és szemészeti

 termékekkel kapcsolatban; számítógépes szemvizsgálat, programok készítése, adatfeldolgozás.

 44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások, szemészeti szolgáltatások, optikus

szolgáltatások,optikai és szemészeti konzultáció, szaktanácsadás; optikai és szemészeti megbetegedésekkel

 kapcsolatos betegellátás, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03834

 ( 220 ) 2014.12.18.

 ( 731 )  Dolhay Klinika Egészségügyi Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Hüvelyirrigáló folyadék készítéséhez higiénés és gyógyszerkészítmények, detergensek a szeméremtest

 tisztítására.

 10    Szexuálhigiénés eszközök, hüvelyirrigátor, intim törlők, a hüvely és a méh helyzeti rendellenességét

gyógyító eszközök, nőgyógyászati megbetegedések diagnosztizálására szolgáló eszközök, a szexuális élet

 zavarait gyógyító eszközök.

 ( 210 ) M 14 03838
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 ( 220 ) 2014.12.18.

 ( 731 )  Burger King Corporation, Miami, Florida (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; kávéházi és kávézói szolgáltatások; étel és italkészítési

szolgáltatások; ételt és italt elvitelre árusító éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermi

szolgáltatások; gyorsszolgálati éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermi szolgáltatások; snack bár, étterem és

bár szolgáltatások, beleértve az elvitelt; ételkészítés; ennivaló vagy ételkészítés éttermekben vagy más

 helyszíneken történő fogyasztásra.

 ( 210 ) M 14 03893

 ( 220 ) 2014.12.22.

 ( 731 )  dr. Ormay Gábor, Miskolc (HU)

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

 ( 541 ) SZOLGÁLTAT-E AZ I-GAZSÁG-SZOLGÁLTATÁS (Görbe tükör)

 ( 511 )   41    Könyvkiadás.

 ( 210 ) M 14 03894

 ( 220 ) 2014.12.22.

 ( 731 )  Lachmann 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 03907

 ( 220 ) 2014.12.23.

 ( 731 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Vajvarázslat

 ( 511 )   29    Étkezési olajok és zsírok.
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 ( 210 ) M 14 03911

 ( 220 ) 2014.12.26.

 ( 731 )  Bráz Szilvia 100%, Veszprém (HU)

 ( 541 ) sylber

 ( 511 )  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).

 42    Grafikai szolgáltatások; grafikák készítése; grafikai tervezés; számítógépes grafikai szolgáltatások; grafikai

tervező szolgáltatás; kereskedelmi grafikai tervezés; grafikai illusztrációs szolgáltatások; számítógéppel

támogatott grafikai tervezés; grafikai tervezés internetes weboldalak összeállításához; grafikai tervezés és

 színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz.

 ( 210 ) M 14 03926

 ( 220 ) 2014.12.30.

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

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; hevített dohánytermékek; cigaretta-hevítő elektronikus

készülék; dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok,

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

 ( 210 ) M 14 03927

 ( 220 ) 2014.12.30.

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

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; hevített dohánytermékek; cigaretta-hevítő elektronikus

készülék; dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok,

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

 ( 210 ) M 14 03928

 ( 220 ) 2014.12.30.

 ( 731 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchătel (CH)

 ( 740 )  Dr. Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; hevített dohánytermékek; cigaretta-hevítő elektronikus

készülék; dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok,

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

 ( 210 ) M 14 03929

 ( 220 ) 2014.12.30.

 ( 731 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchâtel (CH)

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

  

( 546 )

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

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

-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; hevített dohánytermékek; cigaretta-hevítő elektronikus

készülék; dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok,

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

 ( 210 ) M 14 03930

 ( 220 ) 2014.12.30.

 ( 731 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchâtel (CH)

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

  

( 546 )

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

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

-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; hevített dohánytermékek; cigaretta-hevítő elektronikus

készülék; dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok,

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

 ( 210 ) M 15 00023

 ( 220 ) 2015.01.09.

 ( 731 )  DELTA BIO 2000 Kft., Szeged (HU)
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 ( 740 )  Dr. Haracska Lajos, Szeged

 ( 541 ) MSCELL4VET

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00028

 ( 220 ) 2015.01.10.

 ( 731 )  Cycleme Bérkerékpár Rendszerek Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) cycleme

 ( 511 ) 9    Közösségi kerékpáros rendszerrel kapcsolatos szoftverek; közösségi kerékpárkölcsönző rendszerrel

kapcsolatos szoftverek; kerékpár tároló rendszerrel kapcsolatos szoftverek; eszközök kölcsönzésével,

távfelügyelettel, rendszerfelügyelettel kapcsolatos szoftverek; navigációs eszközök; navigációs szoftverek;

közösségi kerékpáros rendszer azon elemei, amelyek nem tartoznak más osztályokba; közösségi

 kerékpárkölcsönző rendszer azon elemei, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 12    Kerékpárok; motorkerékpárok; triciklik; rollerek; emberi erővel hajtott szárazföldi közlekedési eszközök;

motoros rásegítést tartalmazó, lényegileg emberi erővel hajtott szárazföldi közlekedési eszközök; alkatrészek

kerékpárokhoz; kiegészítők kerékpárokhoz; közösségi kerékpáros rendszer; közösségi kerékpárkölcsönző

 rendszer; kerékpár tároló rendszer.

 39    Járművek kölcsönzése; közlekedési információ; szárazföldi közlekedési eszközök bérbeadása; szállítási

szolgáltatások; személyszállítás; utazásszervezés; közösségi kerékpáros rendszer üzemeltetése; közösségi

kerékpárkölcsönző rendszer üzemeltetése; parkolási szolgáltatások; internetes foglalási szolgáltatások szállítási és

szállítással kapcsolatos kölcsönző rendszerekhez; navigációs eszközök bérbeadása; tanácsadási és tájékoztatási

szolgáltatások szállítási és szállítással kapcsolatos kölcsönző rendszerek vonatkozásában; kerékpár tároló

rendszerek vagy ezek egyes elemeinek üzemeltetése; kerékpár tároló rendszerek vagy ezek egyes elemeinek

 bérbeadása; kerékpár-felügyeleti eszközök üzemeltetése; kerékpár-felügyeleti eszközök bérbeadása.

 42    Közösségi kerékpáros és kerékpárkölcsönző rendszerek tervezése és fejlesztése; közösségi kerékpáros és

kerékpárkölcsönző rendszerek távfelügyelete; közösségi kerékpáros és kerékpárkölcsönző rendszerekkel

kapcsolatos számítógép programok kidolgozása, installációja, fenntartása és korszerűsítése; közösségi kerékpáros

és kerékpárkölcsönző rendszerekkel kapcsolatos szoftverek, mint szolgáltatások; kerékpár tároló rendszerek

 tervezése és fejlesztése; kerékpár-felügyeleti eszközök tervezése és fejlesztése.

 ( 210 ) M 15 00034

 ( 220 ) 2015.01.10.

 ( 731 )  VISAL PLUS KFT., Szeged (HU)

 ( 740 )  Unk Ildikó, Szeged

 ( 541 ) DNASEQ4U

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

A rovat 161 darab közlést tartalmaz.
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