
Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 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

sokszorosítása; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; kivéve helymegosztással kapcsolatos

 (kollokációs) szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 02678

 ( 220 ) 2014.09.03.

 ( 731 )  Roxer Produkció Műsorkészítő Kft., Budaörs (HU)

 ( 541 ) Roxer

 ( 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, digitálisrögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek; számítógépes szoftverek;

 tűzoltó készülékek (valamennyi felsorolt áru, kivéve azokat, amelyek felhasználási területe az olaj- és gázipar).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (valamennyi felsorolt

 szolgáltatás, kivéve azokat, amelyek felhasználási területe az olaj- és gázipar).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02772

 ( 220 ) 2014.10.06.

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyiáru).
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 11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő-, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-berendezések, melyek egyike sem

kapcsolatos egészségügyi kerámiával, valamint fürdőszobában használt vízszolgáltató vagy egészségügyi

 készülékekkel.

 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 szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03040

 ( 220 ) 2014.10.03.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks

 ( 541 ) PHYLAMAX

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok;

 étrendkiegészítők állatok számára.

 ( 210 ) M 14 03041

 ( 220 ) 2014.10.03.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Dr. Potoczky Iván, Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks

 ( 541 ) VITAMAX D3

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok

 irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 
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