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Az iparjogvédelmi dokumentumokat
kibocsátó egyes országokat és egyes
nemzetközi szervezeteket azonosító
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint)

AD Andorra
AE Egyesült Arab Emirátusok
AF Afganisztán
AG Antigua és Barbuda
AI Anguilla
AL Albánia
AM Örményország
AN Holland Antillák
AO Angola
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi

Szervezete (ARIPO)
AR Argentína
AT Ausztria
AU Ausztrália
AW Aruba
AZ Azerbajdzsán
BA Bosznia-Hercegovina
BB Barbados
BD Banglades
BE Belgium
BF Burkina Faso
BG Bulgária
BH Bahrein
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermuda
BN Brunei
BO Bolívia
BR Brazília
BS Bahama-szigetek
BT Bhután
BV Bouvet-sziget
BW Botswana
BX Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi

Hivatal (BOIP)
BY Belorusszia
BZ Belize
CA Kanada
CD Kongói Demokratikus Köztársaság
CF Közép-afrikai Köztársaság
CG Kongó
CH Svájc
CI Elefántcsontpart
CK Cook-szigetek
CL Chile
CM Kamerun
CN Kína
CO Kolumbia
CR Costa Rica
CU Kuba
CV Zöld-foki Köztársaság
CY Ciprus
CZ Cseh Köztársaság
DE Németország

DJ Dzsibuti
DK Dánia
DM Dominikai Közösség
DO Dominikai Köztársaság
DZ Algéria
EA Eurázsiai Szabadalmi Szervezet

(EAPO)
EC Ecuador
EE Észtország
EG Egyiptom
EH Nyugat-Szahara
EM Belső Piaci Harmonizációs Hivatal

(védjegy és ipari minta) (OHIM)
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
ER Eritrea
ES Spanyolország
ET Etiópia
FI Finnország
FJ Fidzsi-szigetek
FK Falkland-szigetek (Malvin-szigetek)
FO Faröer-szigetek
FR Franciaország
GA Gabon
GB Nagy-Britannia
GC Az Öböl menti Arab Államok

Együttműködési Tanácsának
Szabadalmi Hivatala (GCC)

GD Grenada
GE Grúzia
GG Guernsey
GH Ghána
GI Gibraltár
GL Grönland
GM Gambia
GN Guinea
GQ Egyenlítői-Guinea
GR Görögország
GS Dél-Georgia és a

Dél-Sandwich-szigetek
GT Guatemala
GW Bissau-Guinea
GY Guyana
HK Hongkongi Különleges Igazgatású

Terület
HN Honduras
HR Horvátország
HT Haiti
HU Magyarország
IB A Szellemi Tulajdon Világszerveze-

tének (WIPO) Nemzetközi Irodája
ID Indonézia
IE Írország
IL Izrael
IM Man-sziget
IN India
IQ Irak
IR Iráni Iszlám Köztársaság
IS Izland
IT Olaszország
JE Jersey

JM Jamaica
JO Jordánia
JP Japán
KE Kenya
KG Kirgizisztán
KH Kambodzsa
KI Kiribati
KM Comore-szigetek
KN Saint Christopher és Nevis
KP Koreai Népi Demokratikus

Köztársaság
KR Koreai Köztársaság
KW Kuvait
KY Kajmán-szigetek
KZ Kazahsztán
LA Laoszi Népi Demokratikus

Köztársaság
LB Libanon
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Srí Lanka
LR Libéria
LS Lesotho
LT Litvánia
LU Luxemburg
LV Lettország
LY Líbia
MA Marokkó
MC Monaco
MD Moldovai Köztársaság
ME Montenegró
MG Madagaszkár
MK Macedón Köztársaság
ML Mali
MM Mianmar
MN Mongólia
MO Makao
MP Észak-Marina-szigetek
MR Mauritánia
MS Montserrat
MT Málta
MU Mauritius
MV Maldív-szigetek
MW Malawi
MX Mexikó
MY Malajzia
MZ Mozambik
NA Namíbia
NE Niger
NG Nigéria
NI Nicaragua
NL Hollandia
NO Norvégia
NP Nepál
NR Nauru
NZ Új-Zéland
OA Szellemi Tulajdon Afrikai

Szervezete (OAPI)
OM Omán
PA Panama
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PE Peru
PG Pápua Új-Guinea
PH Fülöp-szigetek
PK Pakisztán
PL Lengyelország
PT Portugália
PW Palau
PY Paraguay
QA Katar
QZ Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal

(CPVO)
RO Románia
RS Szerbia
RU Oroszországi Föderáció
RW Ruanda
SA Szaúd-Arábia
SB Salamon-szigetek
SC Seychelle-szigetek
SD Szudán
SE Svédország
SG Szingapúr
SH Szent Ilona
SI Szlovénia
SK Szlovákia
SL Sierra Leone
SM San Marino
SN Szenegál
SO Szomália
SR Suriname
ST Săo Tomé és Principe
SV Salvador
SY Szíriai Arab Köztársaság
SZ Szváziföld
TC Turks- és Caicos-szigetek
TD Csád
TG Togo
TH Thaiföld
TJ Tádzsikisztán
TL Kelet-Timor
TM Türkmenisztán
TN Tunézia
TO Tonga
TR Törökország
TT Trinidad és Tobago
TV Tuvalu
TW Tajvan (Kínai Köztársaság)
TZ Tanzániai Egyesült Köztársaság
UA Ukrajna
UG Uganda
US Amerikai Egyesült Államok
UY Uruguay
UZ Üzbegisztán
VA Vatikán
VC Saint Vincent és Grenadine
VE Venezuela
VG Brit Virgin-szigetek
VN Vietnam
VU Vanuatu
WO Szellemi Tulajdon Világszervezete

(WIPO) Nemzetközi Irodája
WS Szamoa
XN Északi Szabadalmi Intézet (NPI)
YE Jemen
ZA Dél-afrikai Köztársaság
ZM Zambia
ZW Zimbabwe

Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanú-
sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-
lati minta és formatervezési minta
adatok azonosítói (INID-kódok a
WIPO 9. szabványa szerint)

(10) Lajstromozási és közzétételi adatok

(11) a dokumentum száma: szabadal-
mi és növényfajta-oltalmi rova-
tokban közzétételi szám vagy
lajstromszám; használati minta és
formatervezési minta rovatokban
lajstromszám; a megadott szaba-
dalmak, a megadott növényfajta-
oltalmak, a megadott használati
minta oltalmak és a megadott for-
matervezési mintaoltalmak rova-
tokban a lajstromszámhoz kap-
csolt dátum a megadó határozat
kelte

(13) a publikáció fajtája a WIPO 16.
szabványa szerint

(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma

(22) a bejelentés napja

(23) a kiállítási elsőbbség vagy ked-
vezmény, illetve a módosítási el-
sőbbség napja

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete

(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve UPOV
Egyezmény szerinti elsőbbség adatai

(40) A közzététel napja
(50) Műszaki adatok

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osztályo-
zás (szabadalmi, illetve használa-
ti minta rovatokban);
Locarnói Megállapodás szerinti
osztályozás (formatervezési minta
rovatokban)
UPOV-kód (növényfajta-oltalmi
rovatokban)

(53) növényfajta fajtaneve

(54) a találmány, illetve a szabadalom
címe, a növényfajta fajneve, latin
neve, a használati minta címe, a
formatervezési minta megneve-
zése

(55) a növényfajta fényképe, illetve a
formatervezési minta fényképe
vagy rajza

(57) szabadalmi rovatokban a kivo-
nat, használati minta rovatokban
a főigénypont (a jellemző ábrá-
val)

(60) Összefüggő bejelentések, szabadalmak,
kiegészítő oltalmi tanúsítványok, nö-
vényfajta-oltalmak, használati minták
adatai
(62) megosztás esetén a korábbi sza-

badalmi, növényfajta-oltalmi, il-
letve használati minta bejelentés
ügyszáma

(65) közzétételi szám (megadott sza-
badalmakkal kapcsolatban)

(66) belső elsőbbség napja

(67) származtatást megalapozó irat
adatai

(68) az alapszabadalom lajstromszáma

(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselő
adatai

(71) bejelentő

(72) feltaláló, szerző, nemesítő

(73) szabadalmas, jogosult

(74) képviselő

(80) A Budapesti Szerződés és a Szabadalmi
Együttműködési Szerződés szerinti adatok

(83) a mikroorganizmus törzs (bioló-
giai anyag) letétbe helyezésének
adatai

(84) szekvencialista, illetve táblázat

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés szá-
ma

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés
közzétételi száma

(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény sze-
rinti adatok, valamint a kiegészítő oltal-
mi tanúsítványra vonatkozó adatok

(92) a termék első magyarországi for-
galomba hozatali engedélyének
száma és kelte, valamint az enge-
délyezett termék neve

(93) a termék első közösségi forga-
lomba hozatali engedélyének szá-
ma és kelte

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta

(95) a kiegészítő oltalmi tanúsítvány
címe (a termék megnevezése) és
a termék típusa

(96) az európai (EP) bejelentés adatai

(97) az európai (EP) bejelentés közzé-
tételi adatai;
az európai szabadalom megadá-
sának az Európai Szabadalmi
Közlönyben történt meghirdetési
adatai

A publikáció fajtája (a WIPO 16. szab-
ványa szerint)

A 1996. január 1-je előtti bejelentési nap-
pal rendelkező szabadalmi bejelentések
közzététele, illetve közzététel nélkül
megadott szabadalmak meghirdetése

A1 1996. január 1-je utáni bejelentési nap-
pal rendelkező szabadalmi bejelentések
közzététele és tájékoztatás az elvégzett
újdonságkutatásról

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési nap-
pal rendelkező szabadalmi bejelenté-
sek, növényfajta-oltalmak közzététele

A3 Külön tájékoztatás az 1996. január 1-je
utáni bejelentési nappal rendelkező sza-
badalmi bejelentésekben a közzétételt
követően elvégzett újdonságkutatásokról

B1 Megadott szabadalmak, növényfajta-
oltalmak

B2 Korlátozott szabadalmak

B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírások
bibliográfiai adataiban

2

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 1. szám, 2015.01.14.

A hatósági közlemények rovataiban alkalmazott kódok és rendezési elvek



B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírásokban

T1 Európai szabadalmi bejelentések igény-
pont fordításának közzététele

T2 Tájékoztatás európai szabadalmak szö-
vege fordításának benyújtásáról

T3 Európai szabadalmi bejelentések igény-
pontjai fordítás-kijavításának közzété-
tele

T4 Európai szabadalmak szövege fordítás-
kijavításának közzététele

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti felszólalási eljárás-
ban módosítással fenntartott európai
szabadalmak szövege fordításának be-
nyújtásáról

T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti korlátozási eljárás-
ban módosítással fenntartott európai
szabadalmak szövege fordításának be-
nyújtásáról

T7 Korlátozott európai szabadalom

T8 Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításának bibliográfiai ada-
taiban

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításában

T10 Európai szabadalom igénypontokon
kívüli szövegének magyar nyelvű for-
dítása

U8 Helyreigazítás a használati mintaoltalmi
leírások bibliográfiai adataiban

U9 Helyreigazítás a használati mintaoltalmi
leírásokban

Védjegy és földrajzi árujelző adatok
azonosítói (INID-kódok a WIPO
60. szabványa szerint)

(100) Lajstromozási és megújítási adatok

(111) lajstromszám

(141) a lajstromozási eljárás és az
oltalom megszűnésének napja

(151) a lajstromozás napja

(156) a megújítás napja

(180) a lejárat napja

(200) Bejelentési adatok

(210) a bejelentés ügyszáma

(220) a bejelentés napja

(230) a kiállítási elsőbbség adatai

(250) A bejelentés benyújtásának helye

(300) Uniós elsőbbség adatai

(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő
közzététel adatai

(450) a Nemzetközi Irodánál a közzé-
tételt tartalmazó lap száma

(500) Egyéb adatok

(511) az árujegyzék vagy a termékjegy-
zék a Nizzai Megállapodás szerint.

(540) a földrajzi árujelző megnevezése

(541) a megjelölés közönséges írás-
móddal

(546) a megjelölés ábrával, illetve a kö-
zönségestől eltérő írásmóddal

(551) együttes vagy tanúsító védjegy

(554) térbeli megjelölés

(555) hologrammegjelölés

(556) hangmegjelölés

(561) A megjelölés átírása

(566) A megjelölés vagy a megjelölésben

szereplő szavak fordítása

(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos lap-
jában történő közzététel napja

(591) szín- vagy színes megjelölés

(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek
adatai

(641) megosztás esetén a korábbi
bejelentés ügyszáma

(646) megosztás esetén a korábbi véd-
jegy lajstromszáma

(660) a belső elsőbbség adatai

(700) A jogosult, a képviselő és az engedélyes
adatai

(731) bejelentő

(732) védjegyjogosult, a nemzetközi
lajstrom szerinti jogosult vagy a
lajstromozási eljárásban résztve-
vő bejelentő

(740) képviselő

(791) engedélyes

A rovatok rendezési elvei

A szabadalmi és a használati mintaoltalmi be-
jelentések, illetve a megadott szabadalmak és
használati mintaoltalmak adatai NSZO-szek-
ciónként, a formatervezési mintaoltalmi beje-
lentések, illetve a megadott formatervezési
mintaoltalmak adatai a Locarnói Megállapo-
dás szerinti osztályonként csoportosítva, az
első helyen szereplő bejelentők nevének betű-
rendjében, a növényfajta-oltalmi bejelentések
ügyszám szerinti sorrendben jelennek meg.

Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett négy-
jegyű kódok az adott rovatok tartalmára utal-
nak a WIPO 17. szabványa szerint.

A szabadalmi bejelentések közzététele című
rovatban a T betűvel kezdődő dokumentum-
szám az 1996. január 1-je előtti bejelentési
nappal rendelkező teljes vizsgálatú, a H betű-
vel kezdődő dokumentumszám halasztott
vizsgálatú szabadalmi bejelentésre utal.

Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti bejelen-
tések az ügyszám, a megadott kiegészítő oltal-
mi tanúsítványok a lajstromszám szerinti
sorrendben jelennek meg.

A védjegy és földrajzi árujelző bejelentések a
bejelentők nevének betűrendjében, a lajstro-
mozások lajstromszám szerinti sorrendben je-
lennek meg.
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 12 00323

 ( 220 ) 2012.02.01.

 ( 731 )  Ranyák György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 ) ORRSZI PORSZI

 ( 511 )  10    Gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegővel működő gyógyászati készülékek; pumpák

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

 ( 210 ) M 13 02345

 ( 220 ) 2013.08.15.

 ( 731 )  Under Club Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Váczi Ferenc, Budapest

 ( 541 ) Jazzy Pub

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 14 00642

 ( 220 ) 2014.03.04.

 ( 731 )  Észak-Projekt Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Magyarországról származó, túlnyomórészt természetes alapanyagból készült ajakfények; ajakrúzsok; áloé

vera készítmények kozmetikai célokra; arckikészítő púder; aromák (eszenciaolajok); bergamottolaj;

borotválkozás utáni arcszeszek; borotválkozó készítmények; bőrfehérítő krémek; bőrfehérítő termékek;

cédrusolaj; csillagánizs eszencia; dezodoráló szappanok; dezodorok (személyes használatra vagy állatoknak);

esszenciális citromolaj; esszenciaolajok; fehérítő (színtelenítő) szerek kozmetikai használatra; fogfehérítő gélek;

fogkrémek; fertőtlenítő szappanok; fürdősók nem gyógyászati használatra; gélek (fogfehérítő-); gerániumolaj;

gyógyszappanok; hajfestékek; hajhullámosító készítmények; hajspray; hajszeszek; hüvelyöblítő készítmények

személyes higiénia vagy dezodorálás céljaira; illatszerek; illatszer készítmények; italaromák (eszenciaolajok);

izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan; jázminolaj; kence eltávolító termékek; kenőcsök kozmetikai

használatra; kozmetikai bőrápoló szerek; kozmetikai ceruzák; kozmetikai festékek; kozmetikai fogyasztószerek;

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

kozmetikai pakolások; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek szempillákhoz; körömápolási cikkek; körömlakkok;

krémek bőrökhöz; lábizzadásgátló szappanok; lakklemosó termékek; lemosószerek kozmetikai használatra;

levegőillatosító készítmények; levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej

kozmetikai használatra; masszázs gélek gyógyászati célokra; menta illatszerek; mentaolaj; mosdószappanok;

napbarnító készítmények; napvédő készítmények (kozmetikumok); nem gyógyhatású fürdőkészítmények; olajok

egészségügyi célra; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai használatra; piperecikkek; samponok; sminkek,

arcfestékek; sminkeltávolító termékek; sminktermékek; szájvizek, nem gyógyászati használatra; szappanok;

szemöldök ápolására szolgáló kozmetikai szerek; szem(öldök)ceruzák; szempillafesték; szőrtelenítő szerek;

szőrtelenítő viasz; talkumpor pipere használatra; tartóshullámhoz semlegesítőszerek; teabogyó (teacsarab) olaj;

terpének (eszenciaolajok); vatta kozmetikai használatra; vattás pálcikák (piperecikkek); virágkivonatok

(illatszerek); virágokból készített illatszer alapanyagok; zselatin kozmetikai használatra; zsírok kozmetikai

 használatra.

5    Magyarországról származó, túlnyomórészt természetes alapanyagból készült állatgyógyászati készítmények;

aminosavak állatgyógyászati használatra; aminosavak humángyógyászati használatra; antioxidáns pirulák;
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aranyér elleni készítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványvizek gyógyászati használatra;

ásványvíz-sók; asztma elleni tea; balzsamkészítmények gyógyászati használatra; balzsamok gyógyászati

használatra; barnító pirulák; bébiételek; bébinadrágok papírból vagy cellulózból eldobhatók; bőrkeményedés

elleni készítmények; búzacsíra étrend-kiegészítők; csukamájolaj; égési sérülések kezelésére szolgáló

készítmények; egészségügyi betétek inkontinenciában szenvedőknek; egészségügyi kendők; egészségügyi

nadrágok nőknek; egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; élelmi rostok; élesztő

tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára; étvágycsökkentő

pirulák; fájdalomcsillapítók; fejfájás (migrén) elleni készítmények; féreghajtó; féregirtó szerek; fertőtlenítő

(csíraölő) szerek; fertőtlenítő készítmények; fertőtlenítőszerek; fogzást elősegítő készítmények; fogyasztó pirulák;

fürdősók; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, étrendi vagy gyógyászati használatra; gombaölő szerek,

fungicidek; gyógycukor; gyógycukorkák; gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógyitalok; gyógynövények;

gyógyteák; hajkenőcsök gyógyászati használatra; hajtószerek; hashajtók; herbateák gyógyászati használatra;

hörghurut elleni készítmények; húgyúti bántalmak elleni készítmények; hüvelyöblítő készítmények; idegerőítő

szerek; iszap fürdőkhöz; izzadás elleni gyógyszerek; készítmények gyógyfürdő terápiához; kutya lemosószerek

(öblítő); kutya mosdatószerek; lázcsillapító szerek; légtisztító készítmények; lecitin étrend-kiegészítők; lenmag

étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; menstruációs betétek; mentol;

napfény okozta leégés elleni kenőcsök; nedvszívó tampon; nyugtatók; olajok gyógyászati használatra; orvosi

alkohol; parazitaölő készítmények; pelenkák (bébiknek); pollen étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők;

protein étrend-kiegészítők; protein táplálék-kiegészítők állatoknak; személyes szexuális síkosítószerek; szemölcs

elleni ceruzák; szemvizek; termálvizek; vérplazma; vértisztító szerek; vérzéscsillapító készítmények; vietnami

 balzsam gyógyászati használatra; vitaminkészítmények; zselatin.

 30    Magyarországról származó, túlnyomórészt természetes alapanyagból készült algák (fűszer); ánizsmag; árpa,

hántolt; árpaliszt; bors; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chow-chow (ízesítőszer); chutney

(fűszeres ízesítő); cukor; curry (fűszer); csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú italok; dara emberi táplálkozásra;

ecet; édesítőszerek (természetes); fahéj (fűszer); fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék;

gabonakészítmények; glükóz étkezési használatra; gríz, kuszkusz, búzadara; gyömbér (fűszer); jeges tea; kakaó

alapú italok; kávé; kávé alapú italok; keksz; kekszek; kenyér; konyhasó; kukoricapehely; kukoricaliszt; kurkuma;

lenmag emberi fogyasztásra; lisztek; liszttartalmú ételek; magas protein tartalmú gabonaszeletek; malomipari

termékek; méhpempő; méz; mézeskalács; mustár; müzli; müzliszeletek; propolisz; pudingok; rágógumi; séfrány

(ételízesítő); sós kekszek; spagetti; sütemények; szegfűszeg (fűszer); szerecsendió; tea alapú italok;

teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; tésztafélék; zabalapú ételek; zabdara; zab hántolt/tisztított;

 zabliszt; zabpehely; zsemlemorzsa.

 32    Magyarországról származó, túlnyomórészt természetes alapanyagból készült alkoholmentes gyümölcsitalok;

alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; áloé vera italok, alkoholmentes; ásványvizek; ásványvizek

(italok); gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; készítmények italok előállításához;

limonádék; paradicsomlevek (italok); sörök; söralapú koktélok; szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szörpök

italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek ásványvizek előállításához; termékek szénsavas

 vizek előállításához; vizek (italok); zöldséglevek (italok).

 ( 210 ) M 14 01089

 ( 220 ) 2014.04.08.

 ( 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).
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 ( 210 ) M 14 01191

 ( 220 ) 2014.04.16.

 ( 731 )  Meglepkék Csoport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Kacsaláb matrica

 ( 511 )   25    Cipők, cipőtalpbetétek.

 ( 210 ) M 14 01250

 ( 220 ) 2014.04.23.

 ( 731 )  SILVER KIADÓ Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pál Tibor,Rédei és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) 50 tehetséges magyar fiatal

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) magazinok, folyóiratok illetve egyéb nyomdatermékek kiadása,

on-line tartalomszolgáltatás, televíziós és rádiós tartalomszolgáltatás, rendezvények, előadások szervezése,

 bonyolítása.

 ( 210 ) M 14 01526

 ( 220 ) 2014.05.14.

 ( 731 )  Lenka Gallová, Trencin (SK)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

talajkondicionáló készítmények; növényi növekedés szabályzó készítményekhez alkalmazott ökológiai

 segédanyag készítmények.

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

növényi növekedés szabályzó készítmények; növényi növekedés szabályzó készítmények stimulálására és

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

 szabályzó készítményekhez alkalmazott ökológiai segédanyag készítmények - termékekre vonatkozóan.

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

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

 termékek kidolgozására.

 ( 210 ) M 14 01556

 ( 220 ) 2014.05.15.

 ( 731 )  Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Bercsényi Erika, Győr
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( 546 )

 ( 511 )   33    Csokoládé ízű aperitif.

 ( 210 ) M 14 01566

 ( 220 ) 2014.05.16.

 ( 731 )  Hog Hunt Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Zoltán, Hódmezővásárhely

  

( 546 )

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

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

 zsírok.

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

cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások;

 fűszerek; jég.

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

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 14 01639

 ( 220 ) 2014.05.21.

 ( 731 )  Dr. Módra Szilvia, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Demeter Gellért Zsolt, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; felolvasóestek szervezése; élő előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; versenyek

szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; bálok szervezése; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból;

éjszakai klubok, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); show-műsorok, zenés kabarék, varieték;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása, szemináriumok rendezése

 és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

  42    Internet kávézó.

 43    Kávéházak; bár szolgáltatások; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; önkiszolgáló éttermek;

 rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 01686

 ( 220 ) 2014.05.28.

 ( 731 )  Agenda Projektház Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Münnich Tamás, Miskolc

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba

való rendezése; konzultáció személyzeti kérdésekben; közvéleménykutatás; marketing; outsourcing

szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy

iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk

üzleti ügyekben; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti

információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

 üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

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

 letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; grafikai szolgáltatások;

 információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS].

 ( 210 ) M 14 01727

 ( 220 ) 2014.06.02.

 ( 731 )  Zhong Zhengfei, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Marietta, Budapest

 ( 541 ) COTTON FAMILY

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, kalapáruk.

 ( 210 ) M 14 01803

 ( 220 ) 2014.06.06.

 ( 731 )  Horváth Gábor, Kaposvár (HU)

 Stoff Csaba, Kaposvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; vendéglátóipar.
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 ( 210 ) M 14 01836

 ( 220 ) 2014.06.13.

 ( 731 )  KA-VOSZ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, LÁRHEN Iparjogvédelmi, Tanácsadó, Menedzser és Szolgáltató Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketingtevékenység; gazdasági és pénzügyi

 szolgáltatásokkal összefüggő termékbemutatók és kiállítások szervezése.

 36    Pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; vállalkozások részére pénzügyi

 ügyletek bonyolítása; pénzügyi pályázatok kiírása; hitelügyletek.

 45    Jogi szolgáltatások; kereskedelmi és pénzügyi területeken szolgáltató egyesületek, szövetségek és

 alapítványok létrehozása és működtetése.

 ( 210 ) M 14 01856

 ( 220 ) 2014.06.17.

 ( 731 )  Király Zsolt, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 541 ) LPG doktor

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás); CNG, LPG üzemű/gázüzemű járművek javítása, karbantartása, (be)szerelése.

 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 01886

 ( 220 ) 2014.06.17.

 ( 731 )  Országos Egészségfejlesztési Intézet, Budapest (HU)

 ( 740 )  Léder László, Budapest

 ( 541 ) A Mozgás Éjszakája

 ( 511 )  41    Egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; sportversenyek rendezése;

 testnevelés.

  44    Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás.

 ( 210 ) M 14 01996

 ( 220 ) 2014.06.24.

 ( 731 )  Dorcas Segélyszervezet - Magyarország Közhasznú Alapítvány, Debrecen, Erdőspuszta (HU)

 ( 541 ) Kék Vödör

 ( 511 )   36    Gyűjtések szervezése, jótékonysági akciók szervezése, jótékonysági célú gyűjtések.

  39    Élelmiszerek gyűjtése segélyezés céljából, élelmiszerek szállítása segélyezettekhez.

 41    Jótékonysági rendezvények és ezek szervezése, gyűjtési akciók szervezése, gyűjtési akciók szervezése

 egyházaknál és bevásáróhelyeken.

 ( 210 ) M 14 02015

 ( 220 ) 2014.06.26.
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 ( 731 )  Jiang Minying, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MOONBASANAILS

 ( 511 ) 3    Áloé vera készítmények kozmetikai célokra; aromák [eszenciaolajok]; csiszoló termékek; dezodoráló

szappanok; díszítő matricák kozmetikai használatra; esszenciális citromolaj; festékeltávolító termékek; füstölők;

habkő, horzsakő; illatszerek; jázminolaj; kence eltávolító termékek; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai

bőrápoló szerek; kozmetikai készletdobozok; kozmetikai krémek; kozmetikai lemosószerekkel impregnált

kendők; kozmetikai pakolások; kozmetikai szerek; körömápolási cikkek; körömlakkok; lábizzadásgátló

szappanok; lakklemosó termékek; lemosószerek kozmetikai használatra; levendulaolaj; levendulavíz;

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

matricák körmök díszítésére; menta illatszerekhez; mentaolaj; mosdószappanok; műkörmök; műszempillák;

napbarnító készítmények; napvédő készítmények [kozmetikumok]; olajok egészségügyi célra; olajok

illatszerekhez; olajok kozmetikai használatra; olajok tisztításra; piperecikkek; piperetejek; piperevizek; rózsaolaj;

simítókövek; simító termékek; színezékek pipere használatra; színezékeltávolító szerek; színezékeltávolító

termékek; vatta kozmetikai használatra; vattás pálcikák [piperecikkek]; virágkivonatok [illatszerek]; virágokból

 készített illatszer alapanyagok; zselatin kozmetikai használatra; zsírok kozmetikai használatra.

 ( 210 ) M 14 02067

 ( 220 ) 2014.06.30.

 ( 731 )  Árklub Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Vadász

 ( 511 )   29    Zselék.

 30    Édességek, csokoládék, csokoládés áruk, nugát, rágógumi, cukor- és csokoládés drazsé, lisztes áruk,

kekszek, ostyák, teasütemények, töltött teasütemények, linzerek, kakaópor, szaloncukor, üreges csokoládéfigurák,

bonbonok [cukorkák], cukorkaáruk, csokoládéalapú italok, kakaós termékek, karamellák [cukorkák], marcipán,

 piskóták, -pralinék, töltött cukorkák, konyakmeggy.

  39    Áruk csomagolása, termékek csomagolása.

 ( 210 ) M 14 02126

 ( 220 ) 2014.07.02.

 ( 731 )  LL Investment Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete;

gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; székek, asztalok, asztalterítők,

 üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 02129

 ( 220 ) 2014.07.03.

 ( 731 )  Netadex Zrt., Diósd (HU)

  
( 546 )

 ( 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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 1. szám, 2015.01.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M7



 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  45    Hirdetni vágyók és hirdetéseket keresők és fogadni vágyók közötti közvetítői tevékenység.

 ( 210 ) M 14 02163

 ( 220 ) 2014.07.04.

 ( 731 )  Barista Kingdom Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó, tejes-kávés italok, forró csokoládé.

 32    Saját recept alapján készült (saját márkás) alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök

 és más készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátás (élelmezés), kávézók, kávéházak.

 ( 210 ) M 14 02164

 ( 220 ) 2014.07.04.

 ( 731 )  Expresso Café Hungary Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó, tejes-kávés italok, forró csokoládé, saját recept alapján készült (saját márkás)

 cukrászsütemények.

 32    Saját recept alapján készült (saját márkás) alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök

 és más készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátás (élelmezés, rendezvény), kávézók, kávéházak, mobilkávézó gépjárműre építve.

 ( 210 ) M 14 02187

 ( 220 ) 2014.07.08.

 ( 731 )  Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  László Jenő Csaba, Békéscsaba

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papírból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szánt műanyagok.

 29    "CSABAI" földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő húsipari termékek (különösen szárazáruk,

 kolbászfélék).
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 ( 210 ) M 14 02218

 ( 220 ) 2014.07.10.

 ( 731 )  dr. Pereczes Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csikesz József ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) BABEL SOUND

 ( 511 )  41    Akadémiák; alkotóműhelyek; bálok szervezése; cirkuszok; digitális képfelvételezés; diszkók;

előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; éjszakai klubok; élő

előadások bemutatása; fényképészet; filmgyártás; filmszínházi előadások; fogadások szervezése; fotóriportok

készítése; gyakorlati képzés; hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek szervezése és lebonyolítása;

klubszolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú

információk; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; show-műsorok; show-műsorok

szervezése; szemináriumok rendezése és vezetése; színházi produkciók; szórakoztatás; üdülőtáborok

szolgáltatásai; videofilmezés; videofilm gyártás; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék,

 varieték.

 ( 210 ) M 14 02281

 ( 220 ) 2014.07.17.

 ( 731 )  Huszár Imre Sándor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Andrási Gergely, Andrási és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AUTOPONT

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó, lisztek, gabonakészítmény, péksütemény, cukrászsütemény.

 37    Autómosás, gépkocsik karbantartása és javítása, járműjavító műhelyek (üzemanyag-utántöltés és

 karbantartás), járműmosás.

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 14 02285

 ( 220 ) 2014.07.17.

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

 ( 740 )  dr. Bajusz Krisztina Ilona, Budapest

 ( 541 ) InnoClean

 ( 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).

4    Porelnyelő készítmények, pormegkötő készítmények sepréshez, pormentesítő készítmények, portalanító

 termékek.

 ( 210 ) M 14 02321

 ( 220 ) 2014.07.22.

 ( 731 )  Campona Italgyártó és forgalmazó Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Réka, Budakeszi

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Magyarországról származó likőrök.

 ( 210 ) M 14 02329
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 ( 220 ) 2014.07.22.

 ( 731 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

 ( 541 ) ÁLLAT ABC

 ( 511 )  30    Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

 parányok.

 ( 210 ) M 14 02337

 ( 220 ) 2014.07.22.

 ( 731 )  Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)

 ( 541 ) Vita Pasta

 ( 511 )   30    Tésztafélék.

 ( 210 ) M 14 02339

 ( 220 ) 2014.07.22.

 ( 731 )  Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)

 ( 541 ) Donna Pasta

 ( 511 )   30    Tésztafélék.

 ( 210 ) M 14 02361

 ( 220 ) 2014.07.22.

 ( 731 )  Gábossy Ádám 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kutasi Balázs,Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Albumintartalmú tej; aludttej; erjesztett tejes italok étkezési célokra; gyümölcssaláták; joghurt; kakaóvaj;

kefír; kókuszvaj; kumisz [tejes ital]; lekvár; levesek; leves készítmények; margarin; milk shake-ek [tejalapú

frappé italok]; prosztokvasa [savanyított tej]; rjazsenka [erjesztett sült tej]; sajtok; scank ételek (gyümölcs alapú-);

sűrített tej; szmetana [tejföl]; szójatej [tejpótló]; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejoltó; tejsavó;

tejszínhab; tejszín [tejtermék]; tejtermékek; tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes- ); tojások; tojáspor;

 tojássárgája; vaj; vajkrém; zöldségsaláták.

 30    Aprósütemény; aprósütemény, teasütemény; cukorkaáruk; cukormáz süteményekhez; cukrászkészítmények

karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládés mousse-ok [habok];

csokoládés tej [ital]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; fagyasztott joghurt [cukrászati jég]; fagylalt, jégkrém;

kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kávé tejjel; mandulás cukrászkészítmények; marcipán; piskóták;

sütemények; süteményekhez való tészta; süteménypor; süteménytészta; tejsodó [vaníliás krém]; tejszínhabot

 keményítő termékek.

 32    Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes

koktélok; földimogyoró tej [alkoholmentes ital]; mandulatej; mandulatej [ital]; smoothie-k [gyümölcs- vagy

 zöldségitalok]; tejsavó alapú italok.

 ( 210 ) M 14 02362

 ( 220 ) 2014.07.23.

 ( 731 )  YANG JIAN, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tanyay Zoltán, Budapest
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( 546 )

 ( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02438

 ( 220 ) 2014.07.31.

 ( 731 )  Korenné Vass Enikő Sarolta, Budapest (HU)

 Koren Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ujfalussy Kristóf Sebestyén, Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Irattartók (papíráruk); írókészletek (papíráruk); iskolaszerek (papíráruk); ívek (papíráruk); öntapadó címkék

(papíráruk); papíripari cikkek; írószerek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti cikkek; irodai eszközök (bútorok

 kivételével); tanítási és oktatási anyagok (amelyek más osztályokba nem tartoznak).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; marketing; hirdetési oldalak készítése;

információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információk számítógépes adatbázisokba való

 rendezése, szerkesztése; áruk bemutatása kommunikációs médiában, nagy- és kiskereskedelmi célokból.

 38    Áruszállítás; áruk csomagolása és raktározása; futárszolgálat (üzenetek vagy áruk továbbítására);

küldemények elosztása, házhozszállítása; szállítási logisztikai szolgáltatások; szállítási ügynökség,

 szállítmányozás.

 ( 210 ) M 14 02450

 ( 220 ) 2014.07.31.

 ( 731 )  Németh Ferenc, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; tűzvédelmet érintő építkezés, javítás, (karbantartás tűzvédelmi rendszerek, eszközök,

berendezések, szerkezetek); szerelési szolgáltatások, (tűzvédelmet érintő építészeti, gépész, villamos,

biztonságtechnikai és tűzvédelmi szerelések); tűzvédelmi karbantartások, építéstárgyú információk, építkezés

felügyelete, villamos berendezés és vezetékszerelés, villamos berendezés és vezeték karbantartása

felülvizsgálatai, tűzvédelmi javítás, (tűzvédelmi) tűzriasztó jelző, (tervezés, kivitelezés, karbantartás,

üzemeltetés); tűzoltó berendezés, (tervezés, kivitelezés, karbantartás, üzemeltetés); tűzoltó technikai termék,

(tervezés, kivitelezés, karbantartás, üzemeltetés); beépített tűzjelző berendezés, (tervezés, kivitelezés,

karbantartás, üzemeltetés); beépített tűzvédelmi berendezés, (tervezés, kivitelezés, karbantartás, üzemeltetés);

beépített tűzoltó berendezés, (tervezés, kivitelezés, karbantartás, üzemeltetés); tűzvédelmi célú építőipari

termékek tűzvédelmi beszerelése, beépítése, javítása, szerelési szolgáltatás karbantartása; menekülési jelek

tűzvédelmi beszerelése, beépítése, javítása, szerelési szolgáltatás karbantartása; tűzvédelmi jelek tűzvédelmi

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 1. szám, 2015.01.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M11



beszerelése, beépítése, javítása, szerelési szolgáltatás karbantartása; világító jelek tűzvédelmi beszerelése,

beépítése, javítása, szerelési szolgáltatás karbantartása; tűzoltósági kulcsszéfek tűzvédelmi beszerelése, beépítése,

 javítása, szerelési szolgáltatás karbantartása.

 41    Akadémiák, (oktatás), élő előadások bemutatása, iskolai szolgáltatások képzés, konferenciák tervezése

lebonyolítása, levelező tanfolyamok, mentorálás, oktatás tárgyú információk, oktatás és vizsgáztatás,

felnőttképzés tűzvédelmi oktatás, tűzvédelmi szakvizsga szervezés-képzés, illetve oktatás és vizsgáztatás

 teljeskörűen, on-line elektronikus publikációk (nem letölthetőek).

 42    Építési tervkészítés, építészet, építészeti konzultáció, műszaki szakértői tevékenység, szakvélemények adása

mérnöki munkákkal kapcsolatban, tűzvédelmi használati dokumentumok készítése, tűzvédelmi tervezés,

tűzvédelmi szakértői tevékenység, számítógépes tűzvédelmi szimulációk, tűzvédelmi tervezői, szakértői

 programok, szoftverek.

 ( 210 ) M 14 02454

 ( 220 ) 2014.07.31.

 ( 731 )  FORTEVIT Kft., Százhalombatta (HU)

 ( 541 ) OXXOVAR

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 02455

 ( 220 ) 2014.07.31.

 ( 731 )  FORTEVIT Kft., Százhalombatta (HU)

 ( 541 ) FORMIVAR

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 02456

 ( 220 ) 2014.07.31.

 ( 731 )  FORTEVIT Kft., Százhalombatta (HU)

 ( 541 ) ECOVAR

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 02457

 ( 220 ) 2014.07.31.

 ( 731 )  FORTEVIT Kft., Százhalombatta (HU)

 ( 541 ) DESTRUKTOR

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
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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 02474

 ( 220 ) 2014.08.05.

 ( 731 )  Lajsz András, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; fogyasztásra előkészített ételek és italok házhozszállítása.

 41    Szakmai képzés; szórakoztatás; oktatás; mixeriskola; élő előadások bemutatása; fogadások tervezése

[szórakoztatás]; iskolai szolgáltatások [képzés]; rendezvények szervezése és lebonyolítása; koncertek szervezése;

 show-műsorok szervezése.

  43    Vendéglátás (élelmezés); bár szolgáltatások; éttermek.

 ( 210 ) M 14 02496

 ( 220 ) 2014.08.06.

 ( 731 )  Yantai Winhere Auto-Part Manufacturing Co. Ltd., Shandong (CN)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Kormánykerekek járművekhez; lengéscsillapító rugók járművekhez; járművek; hajtótengelyek,

kardántengelyek szárazföldi járművekhez; elektromos emelőfalak [szárazföldi járművek részei]; nem

motoralkatrész hajtórudak szárazföldi járművekhez, gépkocsi lökhárítók; légszivattyúk, légpumpák

[járműtartozékok]; járművek kerékküllői; kerékagy gyűrűk; fékbetétek gépkocsikhoz; fékbetétek járművekhez;

fékpofák járművekhez; gépkocsialvázak; fékpofák járművekhez; kuplungok szárazföldi járművekhez; biztonsági

gyermekülések járművekhez; fordulatszám-csökkentő áttételek szárazföldi járművekhez; gépkocsi

lengéscsillapítók; sebességváltók szárazföldi járművekhez; fogaskerekes hajtások szárazföldi járművekhez;

villanymotorok, elektromotorok szárazföldi járművekhez; lopásgátló eszközök járművekhez; erőátviteli láncok

 szárazföldi járművekhez; lopásgátló riasztók járművekhez.

 ( 210 ) M 14 02504

 ( 220 ) 2014.08.06.

 ( 731 )  1Csepp Pálinka Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Zsófia, Győr

 ( 541 ) 1CSEPPPÁLINKA

 ( 511 )   33    Pálinkák.

 ( 210 ) M 14 02505

 ( 220 ) 2014.08.06.

 ( 731 )  1Csepp Pálinka Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Zsófia, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinkák.

 ( 210 ) M 14 02530
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 ( 220 ) 2014.08.13.

 ( 731 )  Szőke Gáborné, Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Z. Tóth Katalin, Z. Tóth Ügyvédi Iroda, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Óvodák (nevelés).

 ( 210 ) M 14 02552

 ( 220 ) 2014.08.18.

 ( 731 )  Candimpex Budapest Kft. 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

számítógépperifériák, elektronikus jeladók; antennák; elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására;

távirányítókészülékek; 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 lopáselleni jelzőkészülékek; betörés és lopás megelőzésére szolgáló elektromos

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

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

árucimkékhez; riasztóeszközök; füstjelző berendezések; gázellenőrző készülékek; ellenőrző berendézések 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, beléptétő

rendszérek; mágneses kódólók, 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 02562

 ( 220 ) 2014.08.19.

 ( 731 )  Pannora Kft., Debrecen (HU)
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 ( 541 ) mestermc

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02563

 ( 220 ) 2014.08.19.

 ( 731 )  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt., Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  Mádai Balázs, Dunaújváros

 ( 541 ) www.dumaujvaros.hu

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 02564

 ( 220 ) 2014.08.19.

 ( 731 )  DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt., Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  Mádai Balázs, Dunaújváros

 ( 541 ) www.postfactory.hu

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 02575

 ( 220 ) 2014.08.22.

 ( 731 )  Forint-Soft Kft., Baja (HU)

  

( 546 )

 ( 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 02603
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 ( 220 ) 2014.08.26.

 ( 731 )  Hungast Management Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Hungast

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02604

 ( 220 ) 2014.08.26.

 ( 731 )  Hungast Management Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kapolyi József, Kapolyi 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).

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

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

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02605

 ( 220 ) 2014.08.26.

 ( 731 )  Dr. Bajcsi Péter, Szentendre (HU)

 ( 541 ) InfraSnake

 ( 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).

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

 szolgáltatás).

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

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02606

 ( 220 ) 2014.08.26.

 ( 731 )  Eiler Éva, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Címkék papackokhoz.

  21    Palackok.

  32    Vizek [italok].

 ( 210 ) M 14 02610

 ( 220 ) 2014.08.27.

 ( 731 )  RESIDEAL Ingatlanforgalmazási, Befektetési és Gazdasági Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Madej György, Madej Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02611

 ( 220 ) 2014.08.27.

 ( 731 )  RESIDEAL Ingatlanforgalmazási, Befektetési és Gazdasági Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Madej György, Madej Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02612

 ( 220 ) 2014.08.27.

 ( 731 )  RESIDEAL Ingatlanforgalmazási, Befektetési és Gazdasági Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Madej György, Madej Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02614

 ( 220 ) 2014.08.27.

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

 ( 541 ) DIROTON PLUS

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 02615

 ( 220 ) 2014.08.27.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 210 ) M 14 02616

 ( 220 ) 2014.08.27.

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

 ( 541 ) ZINA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 02617

 ( 220 ) 2014.08.27.

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

 ( 541 ) EKVAPRESS

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 02618

 ( 220 ) 2014.08.27.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 02626

 ( 220 ) 2014.08.27.

 ( 731 )  KREML Vendéglátó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Ákos, Budapesti 123.sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Hallo Bar

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Bálok szervezése, diszkók szolgáltatásai, éjszakai klubok, előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások

bemutatása, fogadások tervezése (szórakoztatás), karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások

 (szórakoztatás vagy oktatás), show-műsorok, show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai).

 43    Bár szolgáltatások, étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, rendezvényhez termek

 kölcsönzése, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 02630

 ( 220 ) 2014.08.27.

 ( 731 )  HELIA-D Kereskedelmi Korlátolt felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rácz Iván ügyvéd, Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HELIA-D

 ( 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).

 ( 210 ) M 14 02631

 ( 220 ) 2014.08.27.

 ( 731 )  HELIA-D Kereskedelmi Korlátolt felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rácz Iván ügyvéd, Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TOKAJI-ASZUDERM

 ( 511 )  3    Tokaji aszú kivonatából készített kozmetikai termékek.

 ( 210 ) M 14 02632

 ( 220 ) 2014.04.29.
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 ( 731 )  Bűdi Károly, Alsódobsza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Repülőgépek.

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

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

  44    Gyomirtás; kertművelés.

 ( 210 ) M 14 02634

 ( 220 ) 2014.08.28.

 ( 731 )  Maly Róbert, Budapest (HU)

 Malyné Bittner Márta, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen nyomdai anyagokból készült termékek: nyomdaipari termékek, albumok,

csomagolópapírok, daloskönyvek, építészeti makettek, fényképek, földrajzi térképek, folyóiratok, hírlevelek,

katalógusok, képek, kézikönyvek, levelezőlapok, metszetek, naptárak, oktatási eszközök, plakátok, portrék,

 arcképek, tervrajzok.

 35    Művészeti, tudományos és ismeretterjesztő albumok és elektronikus könyvek kereskedelmi ügyleteinek

 bonyolítása, és ezek reklámozása és marketingtevékenység.

  41    Nevelés, szakmai képzés, konferenciák szervezése, könyvkiadás, könyvtári kölcsönzés, oktatás.

 ( 210 ) M 14 02635

 ( 220 ) 2014.08.28.

 ( 731 )  Assist-Trend Kft., Lábatlan (HU)

 ( 541 ) Septofoam

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények; tisztítószerek; lefolyócsövek eldugulása elleni készítmények; zsírtalanító szerek, nem

 gyártás során való használata.

 5    Fertőtlenítőszerek; fertőtlenítő [csíraölő]szerek; fertőtlenítő készítmények; gombaölő szerek (fungicidek).

 ( 210 ) M 14 02636

 ( 220 ) 2014.08.28.

 ( 731 )  Ólomkatona Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Polgár 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).

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 áru).
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 ( 210 ) M 14 02640

 ( 220 ) 2014.08.28.

 ( 731 )  Airbnb, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő társaság), San Francisco, California (US)

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

 ( 541 ) AIRBNB Mindenhol otthon

 ( 511 ) 9    Olyan számítógép applikáció és üzenet-átviteli software mobil eszközökhöz, amely a következő funkciók

alkalmazását engedi meg, teszi lehetövé, engedélyezi, biztosítja és könnyíti meg a felhasználóknak: egymás

közötti kommunikáció, valós megbeszélések és események tervezése, bejelentése, azokra résztvevők meghívása,

kiértékelés, egymás nyomatékos figyelmeztetése különféle személyes és egyéni szolgáltatás, házvezetés, főzés és

ehhez kapcsolódó szolgáltatások, egyénre szabott utazási, útvonal-tervezési, valamint privát túrákhoz és

tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzésére, szállás-, ház- és gépjármű kulcsok távolról történő

cseréjének intézése, valamint szállások, házak és gépjárművek nyitásának és zárásának elintézése, ideiglenes

szállások meghirdetése adatbázisban és bérlése, információhoz való hozzáférés, lakások, apartmanok,

öröklakások, lakóházak, ingatlanok, kereskedelmi ingatlanok adatbázisba vétele és meghirdetése, továbbá az

előbb említettek bérlése és lízingelése, ismertető és visszajelzés ingatlanok, ideiglenes szállások, szállítás, közös

használatú gépjárművek és autók, valamint ideiglenes parkolók bérlőiről és az adatbázisban hirdetőkről, bérleti

díjak fizetése és fogadása, termékek és szolgáltatások vétele és eladása, keresés utazás, szállítás, ideiglenes

szállás, közös használatú gépjármű és autó, valamint ideiglenes parkolók adatbázis-hirdetéseire, utazási

információk és kapcsolódó témák keresése, foglalások és szállítások, ideiglenes szállások, közös használati

gépjárművek és autók, ideiglenes parkolók foglalása, utazási beszámolók és ajánlatok helyi nevezetességekről,

lakóházaknál és üzleteknél található ideiglenes parkolóhelyek meghirdetése adatbázisban, azok ügyintézése és

lefoglalása, közös használatú autók és személygépkocsik, valamint ideiglenes parkolók meghirdetése

adatbázisban és foglalása, adatbázis-hirdetés társ a társsal (peer-to-peer) szállítási lehetőségekről és azokhoz való

hozzáférés, bekapcsolódás utazással, szállítással, ideiglenes elszállásolással, közös használatú gépjárművekkel és

autókkal, ideiglenes parkolókkal, valamint ingatlanok bérlésével és listázásával foglalkozó közösségi hálóba,

üzenetváltás a mások birtokában levő kiadott lakások vendégei és a kiadó és eladó szállásokról adatbázis-hirdetést

feladó vendéglátók között, engedély a felhasználó számára utazási foglalások, találkozók időpontjai, fotók,

vélemények és preferenciák kezelésére, szervezésére, naptári bejegyzésére és másokkal történő megosztására

menedzsment eszköztár segítségével, segítség ideiglenes szállásokra való bejelentkezés intézéséhez, kiadó vagy

eladó termékekről, ingatlanokról és szolgáltatások adatbázis-hirdetést feladók számára javaslatok

adatbázis-hirdetéseik hatékonyabbá tételéhez, professzionális fotók készítése a felsorolt termékekről,

ingatlanokról és szolgáltatásokról, áruk és szolgáltatások mások általi eladása számítógépes hálózaton keresztül,

továbbá értékelő visszajelzés és értékelés az eladó áruiról és szolgáltatásairól, az eladó áruinak és

szolgáltatásainak értékéről és árairól, a vevők és eladók működéséről, szállítási és általános üzleti tapasztalatairól

a fentiekkel kapcsolatban, gépjármű tulajdonosok és használók hirdetéseinek adatbázisban történő elhelyezése,

 közös használatú gépjárművek és autók intézése és foglalása.

 35    Vásárlói és nem vásárlói hirdetések elkészítése cégek részére weben keresztül történő terjesztésre:

törzsvásárlói szolgáltatások és vásárlói klubok kereskedelmi, promóciós és reklámcélokra; online kereskedelmi

szolgáltatások áruk és szolgáltatások eladására mások számára számítógépes hálózaton keresztül, továbbá

értékelő visszajelzés és értékelés biztosítása az eladók áruiról és szolgáltatásairól, az eladók áruinak és

szolgáltatásainak értékéről és áráról, a vevők és eladók működéséről, szállítási és általános üzleti tapasztalatairól a

fentiekkel kapcsolatban; online kereskedelmi szolgáltatás biztosítása, ahol is az eladó közzéteszi az elektronikus

aukcióra és licitálásra szánt darabokat, továbbá értékelő visszajelzés és értékelés biztosítása az eladók áruiról és

szolgáltatásairól, az eladók áruinak és szolgáltatásainak értékéről és áráról, a vevők és eladók működéséről,

szállítási és általános üzleti tapasztalatairól a fentiekkel kapcsolatban; számítógépes adatbázis kezelés;

osztályozott adatbázis-hirdetések bérbe vevők részére széles kört felölelő vásárlói és üzleti termékekről; online

üzleti címjegyzékek ideiglenes szálláslehetőségekről; online interaktív weboldal biztosítása felhasználóknak

vélemény nyilvánításra üzleti szervezetekről, szolgáltatást nyújtókról, valamint utazási és közösségi
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tevékenységekről üzleti célból; információ biztosítása, nevezetesen üzleti célú gyűjtemények, ranglisták,

értékelések, beszámolók, javaslatok és ajánlások üzleti szervezetekről és szolgáltatást nyújtókról, valamint utazási

és közösségi tevékenységekről egy globális számítógép-hálózat felhasználásával; reklámozási és promóciós

szolgáltatások és ehhez kapcsolódó tanácsadás; reklámterjesztés mások számára egy globális kommunikációs

hálózaton keresztül; online reklámozási szolgáltatások másoknak, nevezetesen reklámhely biztosítása internet

weboldalakon; kutatható online reklámozási útmutató biztosítása áruk és szolgáltatások online eladóiról;

kutatható online kereskedelmi elemző adatbázisok vevőknek és eladóknak fogyasztói termékekről és

szolgáltatásokról; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; reklám és reklámozási szolgáltatások;

reklámozás és információ megosztása, nevezetesen osztályozott reklámhely biztosítása globális

számítógép-hálózaton keresztül; információ szolgáltatás fogyasztói termékekről és szolgáltatásokról az interneten

keresztül; online üzleti információs jegyzék biztosítása az interneten; online számítógépes adatbázisok és online

kutatható adatbázisok biztosítása osztályozott hirdetési jegyzékekről; számítógépes szolgáltatások, nevezetesen

online számítógépes adatbázisok és online kutatható adatbázisok biztosítása a fogyasztói közönség általános

érdeklődésére számot tartó, számtalan témát felölelő üzleti információkról; kiadó és lízingelhető házak,

 apartmanok, öröklakások, lakóházak, ingatlanok, üzleti ingatlanok reklámozása.

 41    Online beszámolók és javaslatok a helyi nevezetességekről, nevezetesen helyi zenei, filmművészeti,

 művészeti, múzeumi és színházi eseményekről.

 42    Számítógépes szolgáltatások, nevezetesen online közösség létrehozása regisztrált felhasználék szamara

megbeszéléseken való részvételhez, a társak visszajelzésének hozzájutásához, virtuális közösségek

létrehozásához és ingatlanok bérbeadásával és adatbázisban történő meghirdetésével foglalkozó közösségi

hálózatban való részvételhez; egyéni weboldalakhoz kapcsolódó számítógépes szolgáltatások felhasználó által

meghatározott információkra, személyes profilokra és információkra vonatkozóan; számítógépes szolgáltatások,

nevezetesen távolból működtetett elektronikus üzenet-átviteli rendszerek mások számára, amelyek lehetővé teszik

a mobil eszközt használók számára az egymással történő kommunikációt; web alapú üzenet-átviteli szoftver

applikációk és szoftver mint szolgáltatás (SAAS) ideiglenes használatának biztosítása, amely a következő

funkciók végrehajtását teszi lehetővé mobil eszközökön: egymással történő kommunikáció, a mások birtokában

levő kiadott lakások vendégei, valamint a lakásukat elszállásolásra kiadó vagy eladó házigazdák között

üzenetküldés és üzenetfogadás, valós megbeszélések és események tervezése, bejelentése, résztvevők meghívása

és az események értékelése a projektek menetrendjének és összetevőinek meghatározásával és definiálásával,

egymás nyomatékos figyelmeztetése különféle személyes és egyéni szolgáltatás, házvezetés, főzés és ehhez

kapcsolódó szolgáltatások, egyénre szabott utazási, útvonal-tervezési, valamint privát túrákhoz és

tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzésére, szállás-, ház- és gépjármű kulcsok távolból történő

cseréjének intézése, valamint szállások, házak és gépjárművek nyitásának és zárásának elintézése, utazás

foglalások, találkozók időpontjai, fényképek, vélemények és preferenciák intézése, szervezése, előjegyzése és

másokkal történő megosztása, segítség ideiglenes szállásokra való bejelentkezés intézéséhez, termékek,

ingatlantulajdonak és szolgáltatások adatbázisban történő meghirdetése kiadáshoz vagy eladáshoz, továbbá

ajánlott javaslatok fogadása adatbázis-hirdetéshez, termékek, ingatlantulajdonak és szolgáltatások adatbázisban

történő meghirdetése kiadáshoz vagy eladáshoz, valamint gondoskodás professzionális fényképről a felsorolt

termékekről, ingatlanokról és szolgáltatásokról, áruk és szolgáltatások eladásának lehetővé tétele

számítógép-hálózaton keresztül, valamint értékelő visszajelzés és értékelés biztosítása az eladók áruiról és

szolgáltatásairól, az eladók áruinak és szolgáltatásainak értékéről és áráról, a vevők és eladók működéséről,

szállítási és általános üzleti tapasztalatairól a fentiekkel kapcsolatban, ideiglenes szállások adatbázisban történő

meghirdetése és bérlése, hozzáférés információkhoz, lakások, apartmanok, öröklakások, lakóházak, ingatlanok,

kereskedelmi ingatlanok adatbázisban történő elhelyezése és meghirdetése, továbbá az előbb említettek bérlése és

lízingelése, ismertető és visszajelzés ingatlanok, ideiglenes szállások, szállítás, közös használatú gépjárművek és

autók, valamint ideiglenes parkolók bérlőiről és az adatbázisban meghirdetőkről, bérleti díjak fizetése és

fogadása, termékek és szolgáltatások vétele és eladása, utazás, szállítás, ideiglenes szállás, közös használatú

gépjármű és autó, valamint ideiglenes parkolók adatbázishirdetéseinek felkutatása, utazási információk és
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kapcsolódó témák keresése, foglalások és szállítások, ideiglenes szállások, közös használati gépjárművek és

autók, ideiglenes parkolók foglalása, utazási beszámolók és ajánlatok helyi látnivalókról, közös használatú autók

és személygépkocsik adatbázisban történő meghirdetése, ügyintézése és lefoglalása, lakóházaknál és üzleteknél

található ideiglenes parkolóhelyek adatbázisban történő meghirdetése, azok ügyintézése és lefoglalása, közös

használatú autók és személygépkocsik, valamint ideiglenes parkolók adatbázisban történő meghirdetése és

foglalása, társ a társsal (peer-to-peer) szállítási lehetőségek adatbázisban történő meghirdetése és azokhoz való

hozzáférés, hozzáférés utazással, szállítással, ideiglenes elszállásolással, közös használatú gépjárművekkel és

autókkal, ideiglenes parkolókkal, valamint ingatlanok bérlésével és listázásával kapcsolatos közösségi hálóhoz,

globális számítógéphálózaton online piactérként való használathoz termékek és/vagy szolgáltatások eladói és

vásárlói részére; web alapú üzenet-átviteli szoftver applikációk és szoftver mint szolgáltatás (SMS) ideiglenes

használatának biztosítása, amely lehetővé teszi az online piactér felhasználói számára értékelések és értékelő

visszajelzések készítését azokra a felekre vonatkozóan, akikkel az online piactéren interaktív kapcsolatba

 kerültek.

 43    Ideiglenes szálláshelyről szóló információk biztosítása utazók számára egy globális számítógép-hálózat

segitségével, nevezetesen keresőszolgáltatás biztosítása ideiglenes szállásokat tartalmazó adatbázis-hirdetések,

információk és kapcsolódó témakörök között, továbbá szállásrendeléshez és szállásfoglaláshoz; ideiglenes szállás

elhelyezés intézése; online foglalási rendszer biztosítása ideiglenes szállásfoglaláshoz; utazási irodai

szolgáltatások, nevezetesen ideiglenes szállás előjegyzések és foglalások intézése; információ biztosítása az

interneten keresztül ideiglenes szállásokról; online beszámolók és ajánlatok helyi nevezetességekről, helyi

 éttermekről; online interaktív ideiglenes szállás információs weboldal biztosítása listákról és foglalásokról.

  45    Online közösségi háló szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 02652

 ( 220 ) 2014.08.29.

 ( 731 )  Magyar Szilárd, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) WESTY

 ( 511 )   31    Friss gyümölcsök és zöldségek.

  35    Zöldség-, gyümölcs forgalmazás, szendvics, hideg- és melegétel kereskedelem.

  43    Hideg- és melegkonyhás vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások, étkeztetés.

 ( 210 ) M 14 02654

 ( 220 ) 2014.08.29.

 ( 731 )  Solver Unio Fejlesztési Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) SolverGroup

 ( 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 14 02657

 ( 220 ) 2014.09.01.

 ( 731 )  MAJOR-DENTAL Fogászati Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Tarján (HU)

 ( 740 )  dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza 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).
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2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02659

 ( 220 ) 2014.09.01.

 ( 731 )  Bock Borászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Villány (HU)

 ( 740 )  dr. Bada János, Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BOCK&ROLL

 ( 511 )   32    Mustok, szőlőmust.

 33    Alkoholos eszenciák; alkoholos italok, a sörök kivételével; alkoholos kivonatok; almaborok; aperitifek;

borok; égetett szeszes italok; előkevert alkoholos italok, nem sör-alapú; emésztést elősegítő italok [tömény italok

és likőrök]; gyomorkeserű [bitter] italok; gyümölcskivonatok, alkoholos; gyümölcstartalmú alkoholos italok;

 likőrök; pálinkák, brandyk; szeszes italok.

  43    Bár szolgáltatások; éttermek; panziók; szállodai szolgáltatások; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 02661

 ( 220 ) 2014.09.01.

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

 ( 740 )  dr. Habó Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02662

 ( 220 ) 2014.09.02.

 ( 731 )  Vadkerti Hanna, Balassagyarmat (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Utazótáskák, bőröndök.

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

  42    Divattervezés.

 ( 210 ) M 14 02671

 ( 220 ) 2014.09.02.
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 ( 731 )  QUAESTOR Utazásszervező Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 ( 541 ) QuaesTour

 ( 511 )   35    Kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

  36    Információk nyújtása biztosítási ügyekben; szállásügynökségek [apartmanok].

  39    Utazásszervezés.

 43    Helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; szálláshely lefoglalása (időleges-); szállásügynökségek

 [szállodák, panziók].

 ( 210 ) M 14 02672

 ( 220 ) 2014.09.02.

 ( 731 )  QUAESTOR Utazásszervező Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

  36    Információk nyújtása biztosítási ügyekben; szállásügynökségek [apartmanok].

  39    Utazásszervezés.

 43    Helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; szálláshely lefoglalása (időleges-); szállásügynökségek

 [szállodák, panziók].

 ( 210 ) M 14 02674

 ( 220 ) 2014.09.03.

 ( 731 )  DR. IMMUN Kft., Hatvan (HU)

 ( 541 ) Herbalicum

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02676

 ( 220 ) 2014.09.03.

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

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

 ( 541 ) Concorde Portfóliókezelés

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

kartonból; ceruzák; cserélhető betétlapos fedőlapok; dobozok kartonból vagy papíprból; dossziék; értesítések

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

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

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

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 1. szám, 2015.01.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M25



nyomtatott publikációk; nyomtatványok; oktatási eszközök (készülékek kivételével); öntapadó címkék; papíráruk;

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

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

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

 papírból vagy műanyagból;zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  41    Befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakmai képzés.

 ( 210 ) M 14 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, 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).

 ( 210 ) M 14 02731

 ( 220 ) 2014.09.09.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

  

( 546 )

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

karácsonyfadíszek; érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó

 játékgépek; zsetonok játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.

 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).

 ( 210 ) M 14 02732

 ( 220 ) 2014.09.09.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

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

karácsonyfadíszek; érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó

 játékgépek; zsetonok játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.

 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).

 ( 210 ) M 14 02733

 ( 220 ) 2014.09.09.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

 ( 541 ) Fundimini

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

karácsonyfadíszek; érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó

 játékgépek; zsetonok játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.

 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).

 ( 210 ) M 14 02734

 ( 220 ) 2014.09.09.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

  

( 546 )

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

karácsonyfadíszek; érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó

 játékgépek; zsetonok játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.

 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).

 ( 210 ) M 14 02735

 ( 220 ) 2014.09.09.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
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( 546 )

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

karácsonyfadíszek; érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó

 játékgépek; zsetonok játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.

 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).

 ( 210 ) M 14 02736

 ( 220 ) 2014.09.09.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

  

( 546 )

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

karácsonyfadíszek; érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó

 játékgépek; zsetonok játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.

 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).

 ( 210 ) M 14 02737

 ( 220 ) 2014.09.09.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

  

( 546 )

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

karácsonyfadíszek; érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó

 játékgépek; zsetonok játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 14 02746

 ( 220 ) 2014.09.09.

 ( 731 )  Manelli Édesség Nagykereskedés Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 ) Freccori

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

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

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

 ( 210 ) M 14 02748

 ( 220 ) 2014.09.09.

 ( 731 )  SSANGYONG MOTOR COMPANY, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do (KR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Szárazföldi járművek; sportos városi és közúti gépkocsik {sportfelhasználású járművek, SUV-ok);

személygépkocsik; tehergépjárművek; kisteherautók, pick-upok; többcélú szárazföldi járművek; autóbuszok;

utánfutók, trélerek; traktorok; kamionok; versenyautók; járműkerekek; motorkerékpárok; kerékpárok; mindezek

 szerkezeti alkatrészei és tartozékai.

 ( 210 ) M 14 02750

 ( 220 ) 2014.09.09.

 ( 731 )  ifj. Szima Gábor, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Sárecz Judit, Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Pólók, sapkák, nadrágok, szoknyák, blúzok.

 28    Játékkártyák, játékzsetonok, zsetonok szerencsejátékokhoz, dobókockák, játékasztal, nyerőgépek

 szerencsejátékokhoz, pénzbedobásos játékgépek, biliárdasztalok, bingókártyák, játékgépek, rulettkerekek.

  41    Játékkaszinók szolgáltatásai, játéktermi szolgáltatások nyújtása, szerencsejátékok.

 ( 210 ) M 14 02751

 ( 220 ) 2014.09.09.

 ( 731 )  ifj. Szima Gábor, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Sárecz Judit, Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) ONYX CASINO

 ( 511 )   25    Pólók, sapkák, nadrágok, szoknyák, blúzok.

 28    Játékkártyák, játékzsetonok, zsetonok szerencsejátékokhoz, dobókockák, játékasztal, nyerőgépek

 szerencsejátékokhoz, pénzbedobásos játékgépek, biliárdasztalok, bingókártyák, játékgépek, rulettkerekek.

  41    Játékkaszinók szolgáltatásai, játéktermi szolgáltatások nyújtása, szerencsejátékok.

 ( 210 ) M 14 02752

 ( 220 ) 2014.09.09.

 ( 731 )  ifj. Szima Gábor, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Sárecz Judit, Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )   25    Pólók, sapkák, nadrágok, szoknyák, blúzok.

 28    Játékkártyák, játékzsetonok, zsetonok szerencsejátékokhoz, dobókockák, játékasztal, nyerőgépek

 szerencsejátékokhoz, pénzbedobásos játékgépek, biliárdasztalok, bingókártyák, játékgépek, rulettkerekek.

  41    Játékkaszinók szolgáltatásai, játéktermi szolgáltatások nyújtása, szerencsejátékok.

 ( 210 ) M 14 02758

 ( 220 ) 2014.09.10.

 ( 731 )  Persecutor Vagyonvédelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Gábor, 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 02765

 ( 220 ) 2014.09.10.

 ( 731 )  Borbás Gábor, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

  35    Marketing.

  41    Zene összeállítása.

 ( 210 ) M 14 02767

 ( 220 ) 2014.09.10.

 ( 731 )  Nemzeti Közlekedési Hatóság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bots Dénes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Engedélyező hatósági szolgáltatások - közlekedési hatósági, légiközlekedési hatósági, állami légügyi

 hatósági, vasúti közlekedési hatósági, víziközlekedési hatósági és vasúti igazgatási szervi feladatok.

 ( 210 ) M 14 02768

 ( 220 ) 2014.09.10.
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 ( 731 )  Nemzeti Közlekedési Hatóság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bots Dénes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Engedélyező hatósági szolgáltatások - közúti gépjármű-közlekedéssel összefüggő hatósági feladatok.

 ( 210 ) M 14 02769

 ( 220 ) 2014.09.10.

 ( 731 )  Nemzeti Közlekedési Hatóság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bots Dénes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Engedélyező hatósági szolgáltatások - légiközlekedési és állami légügyi hatósági feladatok.

 ( 210 ) M 14 02770

 ( 220 ) 2014.09.10.

 ( 731 )  Nemzeti Közlekedési Hatóság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bots Dénes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Engedélyező hatósági szolgáltatások - közúti, vasúti és hajózási hatósági feladatok.

 ( 210 ) M 14 02771

 ( 220 ) 2014.09.10.

 ( 731 )  Kollmann Áron, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Kézitáskák; pénztárcák.

  25    Cipők.

 ( 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, digitális rögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
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számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

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

 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 02780

 ( 220 ) 2014.09.11.

 ( 731 )  MESE Non-Profit Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés.

 ( 210 ) M 14 02783

 ( 220 ) 2014.09.11.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdu Krisztina, Világi-Hajdu Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02789

 ( 220 ) 2014.09.12.

 ( 731 )  MOPED'91 Kereskedelmi Kft., Csengőd (HU)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 02790
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 ( 220 ) 2014.09.12.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó játékgépek; zsetonok

 játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.

 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).

 ( 210 ) M 14 02791

 ( 220 ) 2014.09.12.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

 ( 541 ) Fundicity

 ( 511 )  28    Érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó játékgépek; zsetonok

 játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.

 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).

 ( 210 ) M 14 02792

 ( 220 ) 2014.09.12.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  28    Érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó játékgépek; zsetonok

 játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.

 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).

 ( 210 ) M 14 02793

 ( 220 ) 2014.09.12.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

 ( 541 ) Fundibörze

 ( 511 )  28    Érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó játékgépek; zsetonok

 játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02794

 ( 220 ) 2014.09.12.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó játékgépek; zsetonok

 játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.

 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).

 ( 210 ) M 14 02795

 ( 220 ) 2014.09.12.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó játékgépek; zsetonok

 játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.

 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).

 ( 210 ) M 14 02796

 ( 220 ) 2014.09.12.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 1. szám, 2015.01.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M34



  

( 546 )

 ( 511 )  28    Érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó játékgépek; zsetonok

 játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.

 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).

 ( 210 ) M 14 02797

 ( 220 ) 2014.09.12.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

 ( 541 ) FundiOvi

 ( 511 )  28    Érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó játékgépek; zsetonok

 játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.

 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).

 ( 210 ) M 14 02798

 ( 220 ) 2014.09.12.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 Fundamenta-Lakáskassza Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

 ( 541 ) Fundishop

 ( 511 )  28    Érmebedobásos játékautomaták; játékgépek; játékok; játékszerek; társasjátékok; videó játékgépek; zsetonok

 játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz.

 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).

 ( 210 ) M 14 02802

 ( 220 ) 2014.09.12.

 ( 731 )  Márkus István Márk 50%, Monor (HU)

 Márkusné Kiss Zsuzsanna Erzsébet 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Czeglédi Ádám Sándor, Madlovits és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MÁRKUS ELIXÍR

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 210 ) M 14 02803

 ( 220 ) 2014.09.15.

 ( 731 )  Gábossy Ákos Otmár, Diósd (HU)

 dr. Horváth Patrik, Budapest (HU)
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( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02806

 ( 220 ) 2014.09.15.

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

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

  

( 546 )

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02807

 ( 220 ) 2014.09.15.

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

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

  ( 546 )

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02808

 ( 220 ) 2014.09.15.

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

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

  

( 546 )

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02809

 ( 220 ) 2014.09.15.

 ( 731 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok; prospektusok; újságok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 02810

 ( 220 ) 2014.09.15.

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

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

  ( 546 )

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02811

 ( 220 ) 2014.09.15.

 ( 731 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok; prospektusok; újságok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 02813

 ( 220 ) 2014.09.15.

 ( 731 )  RUSSMEDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok; prospektusok; újságok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 02856

 ( 220 ) 2014.09.17.

 ( 731 )  Árklub Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Szaloncukrok.

  39    Áruk csomagolása, termékek csomagolása.

 ( 210 ) M 14 02863

 ( 220 ) 2014.09.18.

 ( 731 )  Mészáros Anikó, Pomáz (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).

 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 02870

 ( 220 ) 2014.09.18.

 ( 731 )  Hohnstädt Markus, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Felsőruházat, kerékpáros öltözetek, nadrágok, pólók.

  35    Reklámozás, marketing, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, sportversenyek rendezése.

 ( 210 ) M 14 02871

 ( 220 ) 2014.09.18.

 ( 731 )  Hohnstädt Markus, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  41    Futóverseny rendezése.

 ( 210 ) M 14 02873

 ( 220 ) 2014.09.18.

 ( 731 )  PRODIGIUM-STAR Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 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 02874

 ( 220 ) 2014.09.18.

 ( 731 )  PRODIGIUM-STAR Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera 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 02875

 ( 220 ) 2014.09.17.

 ( 731 )  PATIKA MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó László, Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok

gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok;

 fertőtlenítőszerek.

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

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 02876

 ( 220 ) 2014.09.17.

 ( 731 )  PATIKA MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó László, Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 ) Alma csoport

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok

gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok;

 fertőtlenítőszerek.

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

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 14 02878

 ( 220 ) 2014.09.19.

 ( 731 )  ELYF 95 Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Fehér Dániel Árpád, Fehér D. A. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Fogtechnikusi szolgáltatás.

  41    Fogászati egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi- és fitnessz tréning).

 44    Fogászati klinikák; fogászati kórházi szolgáltatások; fogorvosi klinikák szolgáltatásai; fogorvosi rendelők;

fogorvosi szolgáltatások; otthonok lábadozók fogászati utókezelésére; fogászati egészségügyi szolgáltatások;

 fogászati egészségügyi tanácsadás; fogászati betegápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 02880

 ( 220 ) 2014.09.17.

 ( 731 )  Blazsej Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Viktor Géza, Szűcs 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02884

 ( 220 ) 2014.09.19.

 ( 731 )  CSIM PTE Ltd., Singapore (SG)

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

 ( 541 ) Krémkaland

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

 ( 210 ) M 14 02885

 ( 220 ) 2014.09.19.

 ( 731 )  CSIM PTE Ltd., Singapore (SG)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

 ( 210 ) M 14 02897

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 1. szám, 2015.01.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M40



 ( 220 ) 2014.09.22.

 ( 731 )  COMBIT Számítástechnikai Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) i-LAKÁS

 ( 511 ) 9    Szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére

 szolgáló készülékek.

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

  45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 14 02899

 ( 220 ) 2014.09.22.

 ( 731 )  Gallina Ági Írisz, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Leé Tamás, Leé Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Lazula Manó

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02901

 ( 220 ) 2014.09.22.

 ( 731 )  General Mills, Inc., Minneapolis, Minnesota (US)

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

 ( 541 ) BUGLES

 ( 511 )   30    Gabona alapú, vagy gabonából előállított azonnal fogyasztható snackek.

 ( 210 ) M 14 02902

 ( 220 ) 2014.09.22.

 ( 731 )  NETVESTOR Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dósa Melinda, Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02909

 ( 220 ) 2014.09.23.

 ( 731 )  Kálmán László, Barcs (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AKTIKÁL

 ( 511 )  5    Gyógynövényt vagy gyógynövény kivonatot tartalmazó gyógyászati készítmények.

 ( 210 ) M 14 02911

 ( 220 ) 2014.09.23.

 ( 731 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fényes Orsolya Márta, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) Celeb vagyok, beszéljük meg!

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02917

 ( 220 ) 2014.09.24.

 ( 731 )  DETKI KEKSZ Édesipari Kft., Halmajugra (HU)

 ( 740 )  dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

 ( 210 ) M 14 02918

 ( 220 ) 2014.09.24.

 ( 731 )  GENZYME CORPORATION, Cambridge, Massachusetts (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Szklerózis multiplexes betegek érdekképviselete kereskedelmi célból reklámokkal támogatva.

 38    A szklerózis multiplex egészségügyi ellátásáról, gyógyszereiről és orvostudományi fejleményeiről

 tájékoztató online "chat room"-ok és fórumok biztosítása.

 44    Orvosi tájékoztatás biztosítása a szeklerózis multiplex egészségügyi ellátásáról, gyógyszereiről és

 orvostudományi fejleményeiről weboldalon és call centeren.

 ( 210 ) M 14 02920

 ( 220 ) 2014.09.24.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FLUNATHAN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.

 ( 210 ) M 14 02921

 ( 220 ) 2014.09.24.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FLUVONSIN

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra, nevezetesen fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentők

 és lázcsillapítók.

 ( 210 ) M 14 02923

 ( 220 ) 2014.09.25.

 ( 731 )  EURODRINKS Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 ) SALLY'S

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02998

 ( 220 ) 2014.10.01.

 ( 731 )  "LIGA TV" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pintér Aurél, Pintér Aurél Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03010

 ( 220 ) 2014.10.01.

 ( 731 )  HARTMANN-RICO Hungária Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  dr. Szenyán István, Szenyán és Rozgonyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KITÁR

 ( 511 )  44    Betegápolási szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; fizi(k)oterápia; gyógyhelyek szolgáltatásai;

gyógyszerészek szolgáltatásai; gyógyszerészeti tanácsadás; klinikák; kórházi szolgáltatások; orvosi klinikák

szolgáltatásai; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; plasztikai sebészek szolgáltatásai; plasztikai sebészet;

pszichológusok szolgáltatásai; szanatóriumok; szülésznők szolgáltatásai; terápiás szolgáltatások; vérbanki

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03011

 ( 220 ) 2014.10.01.

 ( 731 )  SILK-LASER Esztétikai és Közérzetjavító Szolgáltató Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  dr. Bródy János, dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Egészségügyi szolgáltatások, lézeres szőrtelenítés.

 ( 210 ) M 14 03018

 ( 220 ) 2014.10.02.

 ( 731 )  dr. Pozsgai Márta, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  44    Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; fogászat; klinikák; orvosi klinikák szolgáltatásai;

orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; alternatív orvosi szolgáltatások; gyermekfogászati prevenció,

 ismeretterjesztés, egészségügyi oktatás, fogászati megelőzés.

 ( 210 ) M 14 03019

 ( 220 ) 2014.10.02.

 ( 731 )  dr. Pozsgai Márta, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; fogászat; klinikák; orvosi klinikák szolgáltatásai;

orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; alternatív orvosi szolgáltatások; mosolytervezés; fogpótlások;

pácienskövetés; szájsebészet; fogesztétika; mosolyesztétika; arckarakter elemzés; fogászati rehabilitáció;

 fogbeültetés; implantáció.

 ( 210 ) M 14 03023

 ( 220 ) 2014.10.02.

 ( 731 )  Palásti József, Kunszállás (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03027

 ( 220 ) 2014.10.03.

 ( 731 )  Simon István, Kőszárhegy (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   33    Kőszárhegyen készített borok.

  35    Kőszárhegyen készített borok kereskedelme.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03029

 ( 220 ) 2014.10.03.

 ( 731 )  Simon István, Kőszárhegy (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   33    Kőszárhegyen készített borok.

  35    Kőszárhegyen készített borok kereskedelme.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03035
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 ( 220 ) 2014.10.03.

 ( 731 )  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dunaújváros (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

  43    Vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 03040

 ( 220 ) 2014.10.03.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 ) PHYLAMAX

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03041

 ( 220 ) 2014.10.03.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 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; 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 03042

 ( 220 ) 2014.10.03.

 ( 731 )  ZAZO Innovációs Holding Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 ) KORALL

 ( 511 )  3    Háztartási vegyi áruk, mosószerek.

 ( 210 ) M 14 03079

 ( 220 ) 2014.10.08.

 ( 731 )  Hungerit Zrt., Szentes (HU)

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

 ( 541 ) VALDOR

 ( 511 )  29    Előhűtött-, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok; pácolt és/vagy fűszerekkel ízesített előhűtött-,

gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok; fűszereket, más gabona alapú adalékokat és ezek kombinációját

tartalmazó bevonóanyaggal borított előhűtött-, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok; fűszerekkel és

egyéb növényi és/vagy állati anyagokkal töltött előhűtött-, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok;

húskivonatok; húskocsonyák; húskonzervek; levesek, húslevesek, húsleves koncentrátumok, készítmények

húslevesekhez; húslé; vörös áruk úgymint párizsi, krinolin, szafaládé, virsli és hámozott virsli; kolbászok;

felvágottak; természetes és műbélbe töltött hústartalmú készítmények; szalonnák; pacal; májak, májpástétomok;

húsból készült vagy húst tartalmazó egyéb feldolgozott termékek; sonkák; állati velő táplálkozási célra; emberi

fogyasztásra szánt fehérje; nem élő baromfi; nem élő és tartósított hal, halfilé, halból készült ételek, halhús

emberi fogyasztásra; rákok, rákfélék; kagylók; vadhúsok; disznóhús; étkezési zsírok, zsírtartalmú készítmények
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 és keverékek; hús alapú vagy húst tartalmazó készételek; húsalapú vagy húst tartalmazó ételkészítmények.

  30    Húsmentes készételek; húsmentes ételkészítmények.

 35    Export-import ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökség és kereskedelmi információk

 szolgáltatása; piackutatás; reklámtevékenység; hirdetések; árubemutatás.

 ( 210 ) M 14 03113

 ( 220 ) 2014.10.13.

 ( 731 )  CORPUS FITNESS STUDIO Kft., Debrecen (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Sport- és kulturális tevékenységek; sport és fitnesz; fitneszközpontok működtetése; fitneszközpontok

 szolgáltatásai; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz klub szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03119

 ( 220 ) 2014.10.14.

 ( 731 )  Schibsted Classified Media Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy-Baranyi Nóra, Fábry és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) JÓFOGÁS Találkozási Pont

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03122

 ( 220 ) 2014.10.14.

 ( 731 )  Százhalombatta Város Önkormányzata, Százhalombatta (HU)

 ( 740 )  dr. Berczi Norbert, Berczi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Magyar Halhatatlan Úszók Csarnoka

 ( 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 03126

 ( 220 ) 2014.10.14.

 ( 731 )  MICROMEAT Élelmiszeripari, Fejlesztő és Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Nyvelt Györgyi, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús, gyorsfagyasztott bélszinroló; gyorsfagyasztott májgaluska levesbetét;

 gyorsfagyasztott húsgombóc levesbetét; hamburger húspogácsa.
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  40    Élelmiszerek fagyasztása.

 ( 210 ) M 14 03128

 ( 220 ) 2014.10.14.

 ( 731 )  PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (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).

 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 03129

 ( 220 ) 2014.10.14.

 ( 731 )  PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (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).

 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 03156

 ( 220 ) 2014.10.16.

 ( 731 )  Novro Kft., Birján (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,
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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 03169

 ( 220 ) 2014.10.17.

 ( 731 )  Ceglédbercel Község Önkormányzata, Ceglédbercel (HU)

 ( 740 )  dr. Ruttner György, Dr. Ruttner György 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).

 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 03174

 ( 220 ) 2014.10.17.

 ( 731 )  Agrosol 2000 Kft., Gödöllő (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 14 03175

 ( 220 ) 2014.10.17.

 ( 731 )  Farmmix Kft., Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  Kiss Sára Judit, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
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( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 14 03177

 ( 220 ) 2014.10.17.

 ( 731 )  Farmmix Kft., Hajdúböszörmény (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 14 03178

 ( 220 ) 2014.10.17.

 ( 731 )  Farmmix Kft., Hajdúböszörmény (HU)

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

  
( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 14 03291

 ( 220 ) 2014.10.30.

 ( 731 )  Soós Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, PATINORG Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Bundás burgonyaszelet, burgonyaszirom, sültburgonya, chips, levesek, húslevesek, erőlevesek, húsleves

koncentrátumok, zöldségleves készítmények, leves készítmények, szárított zöldségek, tartósított zöldségek, főtt

zöldségek, dzsemek, lekvárok, gyümölcskocsonya, tartósított gyümölcsök, gyümölcspépek, kandírozott

gyümölcsök, tej, tejes italok, tejszín, tejszínhab, tejtermékek, vaj, vajkrémek, tojásfehérje, tojássárgája, tojások,

 tojásporok, savanyú káposzta, savanyúságok.

 30    Malomipari termékek, gabonakészítmények, búzaliszt, búzadara, gríz, árpaliszt, kukoricaliszt,

kukoricapehely, rozsliszt, rozsdara, zabliszt, zabdara, zabpehely, zab alapú ételek, babliszt, burgonyaliszt

étkezésre, szójaliszt, tápiókaliszt étkezési használatra, lisztek, liszttartalmú ételek, sütésre szolgáló anyagok

élelmiszerek sütéséhez és főzéséhez, süteményporok, süteménytészták, keményítőtartalmú termékek étkezéshez,

tésztafélék, száraztészták, tojás tartalmú tésztaféleségek, glutén mentes tésztaféleségek, friss tésztaféleségek,
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előfőzött tésztaféleségek,töltött tésztaféleségek, ravioli, tortelini, metélt tészták, nudli, galuska, spagetti,

makaróni, sütemények, aprósütemények, teasütemények, cukrászsütemények, piskóták, kekszek, sós kekszek,

kétszersültek, kovász nélküli kenyér, macesz, szendvicsek, szószok, ízesítőszerek, fűszerek, ízesítők,

 fűszerkeverékek, ételízesítők, tortilla.

  31    Árpa, búza, rozs, zab, kukorica, gabona magvak, feldolgozatlan rizs, korpa.

 ( 210 ) M 14 03296

 ( 220 ) 2014.10.31.

 ( 731 )  Ugly, Inc., Cornwall (US)

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

 ( 541 ) COYOTE UGLY

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03297

 ( 220 ) 2014.10.31.

 ( 731 )  BLK DNM Group, LLC, New York, (US)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; fürdőköpenyek; övek; kezeslábas overallok; magas szárú lábbelik; alsók;

melltartók; hosszúnadrágok; sapkák; köpeny; halásznadrág; kardigánok; kabátok; farmerruházat; női ruhák;

lábbelik; kesztyűk; kalapok; fejfedők; dzsekik; farmernadrágok; jeggings, nevezetesen olyan hosszúnadrág, amely

részben farmernadrág, részben leggings; kötött ingek; leggings; női alsóruházat; szabadidőruha; kétujjas

kesztyűk; bugyik; hosszúnadrágok; szandálok; sálak; ingek; cipők; rövidnadrágok; szoknyák; pantalló; hálóruha;

papucsok; zoknik és harisnyák; pulóverek; melegítő alsók; melegítő felsők; fürdőruhák, úszódresszek; pólók;

 kötött mellények; nyakkendők; harisnyanadrágok; topok [ruházati cikkek]; nadrágok; alsóruházat; mellények.

 35    Szappanok, illatszer készítmények, illóolajak, kozmetikumok, hajápoló folyadékok, fogkrémek,

fürdőgolyócskák, tusfürdők, fürdőkristályok, fürdőgolyók, fürdőpelyhek, habfürdők, fürdőzselék, fürdőkrémek,

fürdőtejek, fürdőolajok, fürdőgyöngyök, fürdőporok, fürdősók, fürdőszappanok, testkrém, testápoló, testolajok,

testradírok, testpermetek, pipereszappanok, fürdőhab, kézmosó szappanok, kölni, illatszerkészítmények,

parfümök, illatosított vizek és kölnivizek, illatanyagok, hajápoló készítmények, hajkondicionálók, pomádé

hajkrém férfiaknak, pomádé hajkrém nőknek, hajfestékek, hajszínezők, hajzselé és hajhab, hajápoló folyadékok,

hajolajok, hajsampon, hajspray, hajformázó zselék, arc- és testápoló folyadékok, sminkeltávolító készítmények,

smink, sminklemosó, korrektorok, ajakfény és balzsam, rúzs, körömápoló termékek, nevezetesen körömcsúcs

tipek, ragasztó, lakk és csillám, körömfényesítő, illatszerek, bőrkrém, látszerek, szemüveglencsék, napszemüveg,

szemüvegek, keret nélküli szemüvegek, munkaszemüvegek, védőszemüvegek, munkaszemüvegek- és maszkok,

csíptetők, tartók, keretek, láncok, szemüveg-zsinórok és tokok az előbb említett áruk részére, látásjavító és

kontaktlencsék, tárolók látásjavító és kontaktlencsékhez, lencsék napszemüvegekhez, nagyítók, lupék, látcsövek,

optikai készülékek és eszközök, fejhallgatók, fülhallgatók, fülhangszórók, táskák hordozható elektronikus

eszközökhöz, laptopokhoz és táblagépekhez, e-olvasók, rádiós személyhívók,elektronikus berendezések,

rádiótelefonok, mobiltelefonok, MP3 lejátszók, kamerák, fejhallgatók, fülhallgatók, fülhangszórók, nemesfémek

és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak más

osztályokba, ékszer, drágakövek, órák és más időmérő eszközök, karperecek, karkötők, brossok, amulettek,

fülbevalók, ékszerek, ékszerdobozok, láncok [ékszerek], nyakláncok, dísztűk, gyűrűk, óraszíjak, óraláncok,

karórák, alkatrészek és szerelvények az előbbiekben említett árukhoz, papír, karton és az előbbiekből készült

áruk, amelyek nem tartoznak más osztályba, nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek,

papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, anyagok művészek részére, festőecsetek, írógépek

és irodai kellékek (kivéve bútorok), tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), műanyagok
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csomagoláshoz (amelyek nem tartoznak más osztályokba), nyomdabetűk, klisék, nyomtatott kiadványok,

könyvek, újságok, magazinok, hírlapok, poszterek, naptárak, levelezőlapok, bőr és bőrutánzatok, valamint az

ilyen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, táskák, hátitáskák, hátizsákok,

oldaltáskák könyveknek, sporttáskák, övtáskák, kézitáskák, utazózsákok, oldaltáskák,málhazsákok, ruhák

szállítására alkalmas utazótáskák, levéltárcák, pénztárcák, útitáskák, utazóládák és utazótáskák, alkalmi táskák,

aprópénztartó erszények, üresen értékesített kozmetikai táskák, Hobo táskák, kulcstartók, bőr és bőrutánzatú

táskák, bőr kulcstartók, bukszák, válltáskák, bevásárló táskák, utazóbőröndök, pénztárcák, esernyők, napernyők,

sétapálcák, botok, állatbőrök, irhák, korbácsok, ostorok, lószerszám és nyereg, ruházat, lábbeli, kalapáruk,

fürdőköpenyek, övek, kezeslábas overallok, magas szárú lábbelik, alsók, melltartók, hosszúnadrágok, sapkák,

halásznadrág, kardigánok, kabátok, farmerruházat, női ruhák, lábbelik, kesztyűk, kalapok, fejfedők, dzsekik,

farmernadrágok, jeggings, nevezetesen olyan hosszúnadrág, amely részben farmernadrág, részben leggings, kötött

ingek, leggings, női alsóruházat, szabadidőruha, kétujjas kesztyűk, bugyik, hosszúnadrágok, szandálok, ingek,

cipők, rövidnadrágok, szoknyák, pantallók, hálóruha, papucsok, zoknik és harisnyák, pulóverek, melegítő alsók,

melegítő felsők, fürdőruhák, úszódresszek, pólók, kötött mellények, harisnyanadrágok, topok [ruházaticikkek],

nadrágok, alsóruházat, mellények kiskereskedelmével, online kiskereskedelmével és nagykereskedelmével,

 továbbá forgalmazással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03298

 ( 220 ) 2014.10.31.

 ( 731 )  BLK DNM Group, LLC, New York, (US)

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

 ( 541 ) BLK DNM

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; fürdőköpenyek; övek; kezeslábas overallok; magas szárú lábbelik; alsók;

melltartók; hosszúnadrágok; sapkák; köpeny; halásznadrág; kardigánok; kabátok; farmerruházat; női ruhák;

lábbelik; kesztyűk; kalapok; fejfedők; dzsekik; farmernadrágok; jeggings, nevezetesen olyan hosszúnadrág, amely

részben farmernadrág, részben leggings; kötött ingek; leggings; női alsóruházat; szabadidőruha; kétujjas

kesztyűk; bugyik; hosszúnadrágok; szandálok; sálak; ingek; cipők; rövidnadrágok; szoknyák; pantalló; hálóruha;

papucsok; zoknik és harisnyák; pulóverek; melegítő alsók; melegítő felsők; fürdőruhák, úszódresszek; pólók;

 kötött mellények; nyakkendők; harisnyanadrágok; topok [ruházati cikkek]; nadrágok; alsóruházat; mellények.

 35    Szappanok, illatszer készítmények, illóolajak, kozmetikumok, hajápoló folyadékok, fogkrémek,

fürdőgolyócskák, tusfürdők, fürdőkristályok, fürdőgolyók, fürdőpelyhek, habfürdők, fürdőzselék, fürdőkrémek,

fürdőtejek, fürdőolajok, fürdőgyöngyök, fürdőporok, fürdősók, fürdőszappanok, testkrém, testápoló, testolajok,

testradírok, testpermetek, pipereszappanok, fürdőhab, kézmosó szappanok, kölni, illatszerkészítmények,

parfümök, illatosított vizek és kölnivizek, illatanyagok, hajápoló készítmények, hajkondicionálók, pomádé

hajkrém férfiaknak, pomádé hajkrém nőknek, hajfestékek, hajszínezők, hajzselé és hajhab, hajápoló folyadékok,

hajolajok, hajsampon, hajspray, hajformázó zselék, arc- és testápoló folyadékok, sminkeltávolító készítmények,

smink, sminklemosó, korrektorok, ajakfény és balzsam, rúzs, körömápoló termékek, nevezetesen körömcsúcs

tipek, ragasztó, lakk és csillám, körömfényesítő, illatszerek, bőrkrém, látszerek, szemüveglencsék, napszemüveg,

szemüvegek, keret nélküli szemüvegek, munkaszemüvegek, védőszemüvegek, munkaszemüvegek- és maszkok,

csíptetők, tartók, keretek, láncok, szemüveg-zsinórok és tokok az előbb említett áruk részére, látásjavító és

kontaktlencsék, tárolók látásjavító és kontaktlencsékhez, lencsék napszemüvegekhez, nagyítók, lupék, látcsövek,

optikai készülékek és eszközök, fejhallgatók, fülhallgatók, fülhangszórók, táskák hordozható elektronikus

eszközökhöz, laptopokhoz és táblagépekhez, e-olvasók, rádiós személyhívók,elektronikus berendezések,

rádiótelefonok, mobiltelefonok, MP3 lejátszók, kamerák, fejhallgatók, fülhallgatók, fülhangszórók, nemesfémek

és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak más

osztályokba, ékszer, drágakövek, órák és más időmérő eszközök, karperecek, karkötők, brossok, amulettek,

fülbevalók, ékszerek, ékszerdobozok, láncok [ékszerek], nyakláncok, dísztűk, gyűrűk, óraszíjak, óraláncok,

karórák, alkatrészek és szerelvények az előbbiekben említett árukhoz, papír, karton és az előbbiekből készült
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áruk, amelyek nem tartoznak más osztályba, nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek,

papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, anyagok művészek részére, festőecsetek, írógépek

és irodai kellékek (kivéve bútorok), tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), műanyagok

csomagoláshoz (amelyek nem tartoznak más osztályokba), nyomdabetűk, klisék, nyomtatott kiadványok,

könyvek, újságok, magazinok, hírlapok, poszterek, naptárak, levelezőlapok, bőr és bőrutánzatok, valamint az

ilyen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, táskák, hátitáskák, hátizsákok,

oldaltáskák könyveknek, sporttáskák, övtáskák, kézitáskák, utazózsákok, oldaltáskák,málhazsákok, ruhák

szállítására alkalmas utazótáskák, levéltárcák, pénztárcák, útitáskák, utazóládák és utazótáskák, alkalmi táskák,

aprópénztartó erszények, üresen értékesített kozmetikai táskák, Hobo táskák, kulcstartók, bőr és bőrutánzatú

táskák, bőr kulcstartók, bukszák, válltáskák, bevásárló táskák, utazóbőröndök, pénztárcák, esernyők, napernyők,

sétapálcák, botok, állatbőrök, irhák, korbácsok, ostorok, lószerszám és nyereg, ruházat, lábbeli, kalapáruk,

fürdőköpenyek, övek, kezeslábas overallok, magas szárú lábbelik, alsók, melltartók, hosszúnadrágok, sapkák,

halásznadrág, kardigánok, kabátok, farmerruházat, női ruhák, lábbelik, kesztyűk, kalapok, fejfedők, dzsekik,

farmernadrágok, jeggings, nevezetesen olyan hosszúnadrág, amely részben farmernadrág, részben leggings, kötött

ingek, leggings, női alsóruházat, szabadidőruha, kétujjas kesztyűk, bugyik, hosszúnadrágok, szandálok, ingek,

cipők, rövidnadrágok, szoknyák, pantallók, hálóruha, papucsok, zoknik és harisnyák, pulóverek, melegítő alsók,

melegítő felsők, fürdőruhák, úszódresszek, pólók, kötött mellények, harisnyanadrágok, topok [ruházaticikkek],

nadrágok, alsóruházat, mellények kiskereskedelmével, online kiskereskedelmével és nagykereskedelmével,

 továbbá forgalmazással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03361

 ( 220 ) 2014.11.07.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Jeges teák.

 32    Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz;

 ásványvizek, energiaitalok; sportitalok, ízesített vizek.

  35    Alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

A rovat 174 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 14 02453

 ( 220 ) 2014.07.31.

 ( 731 )  FORTEVIT Kft., Százhalombatta (HU)

 ( 541 ) TIK-TAK

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati használathoz alkalmazott diétás

 élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők állatok számára.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  214.259

 ( 151 )  2014.11.13.

 ( 210 )  M 14 00744

 ( 220 )  2014.03.12.

 ( 732 )  dr. Csernus Imre, Budapest (HU)

 ( 541 )  DEPRESSO

 ( 511 )  30    Kávé, pörkölt kávé, pörköletlen kávé, eszpresszó, tejeskávé, kávé alapú italok, kávéaromák, jegeskávé,

kakaó, kakaó alapú italok; fagylaltok, jégkrémek; pudingok; cukrászsütemények; csokoládék, cukorkák, müzli,

müzliszeletek, gabonapelyhek, kenyér, péksütemények, szendvicsek, snack ételek, spagetti, pizzák; pattogatott

 kukorica, fűszerek, ételízesítők, só; rágógumi.

  33    Borok, pezsgők, pálinkák, égetett szeszesitalok.

 43    Vendéglátás; éttermek, kávézók, borozók, bárok, büfék; vendéglátóipar; szállásügynökségek, szálláshely

 foglalások; szállodák, panziók, turistaházak, motelek.

 ( 111 )  214.351

 ( 151 )  2014.11.25.

 ( 210 )  M 14 00462

 ( 220 )  2014.02.14.

 ( 732 )  Havran György, Budapest (HU)

 ( 740 )  Meticsné Pap Beáta, 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; tűzoltó készülékek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 40    Fénymásoló gépek kölcsönzése; laminálás, nyomdai szolgáltatás, fényszedési szolgáltatás, fényképnyomás,

 lézeres bekarcolás, minta nyomás, ofszet nyomás.

 ( 111 )  214.547

 ( 151 )  2014.12.11.

 ( 210 )  M 14 00709

 ( 220 )  2014.03.06.

 ( 732 )  FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt., Pécs (HU)

 ( 541 )  AQUACOIN

 ( 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
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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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.601

 ( 151 )  2014.12.12.

 ( 210 )  M 14 01305

 ( 220 )  2014.04.28.

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

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

 ( 541 )  Copper-Field

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

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

 szerek (herbicidek).

 ( 111 )  214.602

 ( 151 )  2014.12.12.

 ( 210 )  M 14 01306

 ( 220 )  2014.04.28.

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

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

 ( 541 )  Global Duplo

 ( 511 ) 5    Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek).

 ( 111 )  214.603

 ( 151 )  2014.12.12.

 ( 210 )  M 14 01302

 ( 220 )  2014.04.28.

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

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

 ( 541 )  Azo-Speed Amino

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

 ( 111 )  214.604

 ( 151 )  2014.12.12.

 ( 210 )  M 14 01308

 ( 220 )  2014.04.28.

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

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

 ( 541 )  Talentum

 ( 511 ) 5    Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek).
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 ( 111 )  214.605

 ( 151 )  2014.12.12.

 ( 210 )  M 14 01309

 ( 220 )  2014.04.28.

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

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

 ( 541 )  Trifender

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

 mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

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

 szerek (herbicidek).

 ( 111 )  214.606

 ( 151 )  2014.12.12.

 ( 210 )  M 14 01298

 ( 220 )  2014.04.28.

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

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

 ( 541 )  Pannon Starter Energy

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

 ( 111 )  214.607

 ( 151 )  2014.12.12.

 ( 210 )  M 14 01291

 ( 220 )  2014.04.28.

 ( 732 )  Lovász Judith, London, E10 7HN (GB)

 ( 740 )  dr. Monori Levente Márk, Monori Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EILANA TÜNDÉR ILONA

 ( 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 élemiszerek és anyagok; bébiételek;

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

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

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

 ( 111 )  214.608

 ( 151 )  2014.12.12.

 ( 210 )  M 14 01185

 ( 220 )  2014.04.15.

 ( 732 )  BGB Interherb Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sipos Judit, Budapest

 ( 541 )  Interherb Vital Súlykontroll Éjjel&Nappal fogyókúrás étrend kiegészítéséhez

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

 használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 111 )  214.609

 ( 151 )  2014.12.12.
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 ( 210 )  M 14 00943

 ( 220 )  2014.03.27.

 ( 732 )  Jana Beauty Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.611

 ( 151 )  2014.12.12.

 ( 210 )  M 14 01662

 ( 220 )  2014.05.23.

 ( 732 )  GDD Ingatlan Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Smart Ingatlan

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.612

 ( 151 )  2014.12.12.

 ( 210 )  M 14 00805

 ( 220 )  2014.03.18.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Mesterséges édesítő készítmények.

5    Diétás ételek gyógyászati és gyógyszerészeti célokra; pelenkák; táplálék kiegészítők; étrend-kiegészítő italok,

 étrend- és táplálék kiegészítők.

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús, ezen áruk tartósított, fagyasztott, szárított és/vagy főtt formában is;

hústermékek, haltermékek, baromfi termékek, vadhús termékek, kolbász és kolbásztermékek; húskivonatok,

puhatestűek és rákok, keménytestűek, ezen áruk tartósított, fagyasztott, szárított és/vagy főtt formában is;

tartósított, fagyasztott, szárított és/vagy főtt gyümölcsök és zöldségek, ezen áruk édesített és/vagy savanyított

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

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

friss tej, pasztőrözött tej, író, kefir, tejszín, joghurt, aludttej, tejpor étkezési célokra; joghurtból készült desszertek,

aludttej és/vagy tejszín; feldolgozott mogyorófélék; étkezési olajok és zsírok; margarin; sós krémek, mogyoróvaj,

fűszerkrémek, olíva krém, paradicsomkrém, vegetáriánus krémek; készételek és a 29. osztályba tartozó

fagyasztott termékek; diétáskészítményekés a 29. osztályba tartozó nem gyógyászati célra szolgáló élelmiszerek;

gyümölcs és zöldség alapú snackek, burgonya rudak; a 29. osztályba tartozó rágcsálnivalók; mindenfajta a 29.

 osztályba tartozó péksütemény; olyan készételek, amelyek túlnyomórészt a fenti élelmiszerekből állnak.

 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, természetes édesítőszerek, édes bevonatok és töltetek, méhészeti termékek, rizs,

tápióka, szágó, pótkávé; liszt és gabonakészítmények, gabonapelyhek, müzli; teljes kiőrlésű lisztből készült

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

vagy kakaó készítmények alkoholos vagy nem alkoholos italok készítéséhez; élelmiszerek ízesítők; kenyér;
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süteménytészta és sütemény, cukrászáru, édesség csokoládé és csokoládéból készült áruk, desszertek; édes

krémek; cukorkák, édességek, étkezési célú jég, fagylaltok és jégkrémek; jég; fagyasztott joghurt, sörbetek,

szorbék (fagylaltok); puding; a 30. osztályba tartozó desszertek; méz, szirupok és melasz; élesztő, sütőpor,

keményítő; sütőkeverékek süteménykészítéshez, lepények, panír, tészta vagy péksütemények; a 30. osztályba

tartozó sütési alapanyagok; só, mustár; majonéz; ketchup; ecet, szószok, ízesítőszerek, fűszeres mártások;

salátaöntetek; fűszerek; fűszerkivonatok, szárított fűszerek; a 30. osztályba tartozó készételek és fagyasztott

ételek; diétás készítmények és a 30. osztályba tartozó nem gyógyászati célra szolgáló élelmiszerek; gabonából

készült snackek; sós snackek; készételek és sós snackek, kukorica, gabona liszt és szezárn alapú snackek;

kekszek, rágcsálnivalók és krékerek; gombócok, galuskák, palacsinták:, tészta, rizs és gabona, pástétomok és

piték, valamint liszttartalmú ételek, szendvicsek és pizza, tavaszi tekercs és? tengeri alga tekercs, gőzölt kenyér

 tekercs, tortilla-ételek; olyan készételek, amelyek túlnyomórészt a fenti élelmiszerekből állnak.

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; friss gyümölcsök és zöldségek;

friss fűszernövények; diófélék; vetőmagok, élő növények és virágok; szárított növények; tápanyagok és

élelmiszer adalékok állatok számára; táplálékok és takarmányok állatoknak; fekhelyek és almok állatoknak;

 maláta, élő állatok.

 32    Sörök; alkoholmentes sörök; diétás sörök; malátasörök; ásványvizek és szénsavas vizek; egyéb

 alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

 33    A 33. osztályba tartozó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) borok, habzóbor, pezsgő, szeszes italok

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

 italok; alkoholos készítmények alkoholos italok készítéséhez.

 35    Reklám; marketing; eladási, értékesítési promóciók; élelmiszerekkel, luxus élelmiszerekkel kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  214.613

 ( 151 )  2014.12.12.

 ( 210 )  M 14 00455

 ( 220 )  2014.02.13.

 ( 732 )  ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek, számítógépes

 szoftverek.

  36    Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

  45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  214.614

 ( 151 )  2014.12.12.

 ( 210 )  M 14 01065

 ( 220 )  2014.04.04.

 ( 732 )  Mary-Ker Pasta Kft., Dunakeszi (HU)
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 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 554 )

 ( 511 )  30    Magyarországról származó malomipari termékek, lisztek, lisztből és egyéb gabonaőrleményekből-,

gabonakészítményekből készült termékek; tésztafélék, száraztészták; gluténmentes tésztaféleségek, különféle

 félkész tészták.

  35    Tésztaféleségek kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  214.615

 ( 151 )  2014.12.16.

 ( 210 )  M 13 03882

 ( 220 )  2013.12.30.

 ( 732 )  Fish and Friends Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rácz Zoltán, Dr. Rácz Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  the bigfish seafood bistro

 ( 511 )  29    Fésűkagyló, nem élő; garnéla rákok, nem élő; halból készített ételek; halenyv, zselatin táplálkozási

használatra; halfilé; halikra elkészítve; halkonzervek; halliszt emberi fogyasztásra; hal mousse-ok; hal, nem élő;

hal, tartósított; heringek; homár, nem élő; joghurt; kagylók (ehető-), nem élő; kagylók, nem élő; kaviár; kefir;

kolbász; languszták, nem élő; lazac; levesek; leves készítmények; osztriga, nem élő; rákfélék, keménytestű, nem

élő; rákok, folyami, nem élő; roston sült tengeri moszat; sózott hal; szardella, ajóka; szardínia; tengeri moszat

 (roston sült-); tengeri rákok; tengeri-uborka, nem élő; tonhal.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  43    Étkezdék; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék.

 ( 111 )  214.616

 ( 151 )  2014.12.16.

 ( 210 )  M 14 01621

 ( 220 )  2014.05.20.

 ( 732 )  Hello Wood Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eördögh Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HelloWood

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy

műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi áru); fából készült installációk, ideiglenes és újrafelépíthető épületek és

 szerkezetei; funkcionális tárgyak fából; a fent nevezett anyagokból készült iparművészeti tárgyak és termékek.

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); ipar- és képzőművészeti valamint építészeti, design workshopok,

 táborok, előadások, képzések és kiállítások szervezése és lebonyolítása.

 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); információadás, tanácsadás és konzultáció az iparművészet,

 építészet és design területén; építészeti tervezői tevékenység.
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 ( 111 )  214.617

 ( 151 )  2014.12.16.

 ( 210 )  M 14 01500

 ( 220 )  2014.05.12.

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

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

 ( 541 )  PS Double

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

 mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

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

 szerek (herbicidek).

 ( 111 )  214.618

 ( 151 )  2014.12.16.

 ( 210 )  M 14 01619

 ( 220 )  2014.05.19.

 ( 732 )  Kovács Tibor, Esztergom (HU)

 ( 541 )  PENGE ÉLES BRUT

 ( 511 )  8    Borotvapengék.

 ( 111 )  214.619

 ( 151 )  2014.12.16.

 ( 210 )  M 14 01377

 ( 220 )  2014.04.30.

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

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

 ( 541 )  ESSE SENSE

 ( 511 )  34    Dohány; cigaretták; szivarok; tubák; cigaretta papírok; pipák nem nemesfémből; cigaretta filterek; cigaretta

dobozok nem nemesfémből; dohányzacskók; öngyújtók nem nemesfémből; gyufák; pipatisztítók; hamutartók

 dohányzók részére nem nemesfémből; szivarvágók.

 ( 111 )  214.620

 ( 151 )  2014.12.16.

 ( 210 )  M 14 02138

 ( 220 )  2014.07.03.

 ( 732 )  Borbély László, Gödöllő (HU)

 Sebők Judit, Gödöllő (HU)

 ( 541 )  DROVAL

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

 ( 111 )  214.621

 ( 151 )  2014.12.16.

 ( 210 )  M 14 01620

 ( 220 )  2014.05.20.

 ( 732 )  COLGATE-PALMOLIVE Company, New York, New York (US)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Fogkrém.
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 ( 111 )  214.622

 ( 151 )  2014.12.16.

 ( 210 )  M 14 01379

 ( 220 )  2014.04.30.

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

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

 ( 541 )  ESSE CHANGE

 ( 511 )  34    Dohány; cigaretták; szivarok; tubák; cigaretta papírok; pipák nem nemesfémből; cigaretta filterek; cigaretta

dobozok nem nemesfémből; dohányzacskók; öngyújtók nem nemesfémből; gyufák; pipatisztítók; hamutartók

 dohányzók részére nem nemesfémből; szivarvágók.

 ( 111 )  214.623

 ( 151 )  2014.12.16.

 ( 210 )  M 14 02487

 ( 220 )  2014.08.06.

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

 ( 541 )  CRISSOL

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

 ( 111 )  214.624

 ( 151 )  2014.12.16.

 ( 210 )  M 14 02488

 ( 220 )  2014.08.06.

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

 ( 541 )  HIXAMON

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.628

 ( 151 )  2014.12.19.

 ( 210 )  M 14 00628

 ( 220 )  2014.03.03.

 ( 732 )  Tele 5 Taxi Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.632

 ( 151 )  2014.12.23.

 ( 210 )  M 14 01772

 ( 220 )  2014.06.04.

 ( 732 )  SCART Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Albertista (HU)

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

 ( 541 )  medimarket

 ( 511 )  5    Gyógyászati és egészségügyi készítmények és anyagok, étrend-kiegészítők, tapaszok.
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  10    Orvosi, gyógyászati, diagnosztikai készülékek és eszközök.

 35    Kereskedelmi ügyletek és kereskedelmi tevékenység, reklámozás, értékesítési hálózatok szervezése és

 működtetése, termékértékesítés, vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 111 )  214.633

 ( 151 )  2014.12.30.

 ( 210 )  M 14 02139

 ( 220 )  2014.07.03.

 ( 732 )  Rotovill Kft., Pécs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Mozgásoktatás óvodás korú gyermekek számára; mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás.

 44    Csoportos terápia; egészség felmérési vizsgálatok; egészséggel kapcsolatos szakmai konzultáció;

egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi

 tanácsadás; egyéni terápia;terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  214.634

 ( 151 )  2014.12.30.

 ( 210 )  M 14 02012

 ( 220 )  2014.06.26.

 ( 732 )  BIGO BRAND LTD., East Grinstead, West Sussex (GB)

 ( 740 )  Dr. Ormós Zoltán, Budapest

  

( 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).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.635

 ( 151 )  2014.12.30.

 ( 210 )  M 14 02013

 ( 220 )  2014.06.26.

 ( 732 )  Pharmatéka Bt., Budapest (HU)

 ( 541 )  HYGIDERMA

 ( 511 )  3    Fertőtlenítő szappanok, fertőtlenítő krémek.

 5    Fertőtlenítő készítmények, fertőtlenítő szerek egészségügyi használatra, bőrfertőtlenítő készítmények.

 ( 111 )  214.636

 ( 151 )  2014.12.30.

 ( 210 )  M 14 02140

 ( 220 )  2014.07.03.
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 ( 732 )  Rotovill Kft., Pécs (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; háztartási

gépek, háztartási elektromos és elektronikus készülékek értékesítéséhez kapcsolódó nagykereskedelmi és

kiskereskedelmi szolgáltatások; háztartási készülékekhez alkatrészek értékesítése; hűtésre szolgáló

berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; hűtésre szolgáló berendezésekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; intemeten keresztüli vásárlásokhoz kapcsolódó, termékkezelésre és árakra

vonatkozó tájékoztatás internetes oldalakon; online áruházi nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése.

A rovat 32 darab közlést tartalmaz. 
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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 13 01189

 ( 220 ) 2013.05.03.

 ( 731 )  KÉK IZZÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Égők.

  28    Játékok.

  42    Tudományos kutatás.

 ( 210 ) M 14 01744

 ( 220 ) 2014.06.03.

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

 ( 541 ) ELOGRA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt

 ( 111 ) 204.898

 ( 732 ) Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)

 ( 740 ) dr. Jakab Zsolt, Mosonmagyaróvár

 ( 111 ) 212.388

 ( 732 ) Slovenské liehovary a likérky, a.s., Leopoldov (SK)

 ( 740 ) Dessewffy és Dávid, valamint Társaik Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése

 ( 111 ) 201.801

 ( 732 ) Vargha Attila Róbert, Budapest (HU)

 ( 740 ) dr. Dávid G. Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M65



Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  117.539

 ( 732 )  Shionogi & Co., Ltd., Chuo-Ku, Osaka (JP)

 ( 111 )  117.577

 ( 732 )  Unilever N.V., Rotterdam (NL)

 ( 111 )  125.234

 ( 732 )  Exxon Mobil Corporation, Irving,Texas (US)

 ( 111 )  141.869

 ( 732 )  Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  141.870

 ( 732 )  Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  141.872

 ( 732 )  Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  142.171

 ( 732 )  Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  142.172

 ( 732 )  Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  142.173

 ( 732 )  Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  144.693

 ( 732 )  The Absolut Company Aktiebolag, Stockholm (SE)

 ( 111 )  145.231

 ( 732 )  Nagykőrösi Konzervgyár Zrt., Nagykőrös (HU)

 ( 111 )  145.259

 ( 732 )  Colgate-Palmolive Company (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  145.260

 ( 732 )  COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  145.418

 ( 732 )  NOVARTIS AG., Basel (CH)

 ( 111 )  147.333

 ( 732 )  Procter & Gamble Business Services Canada Company, Halifax, Nova Scotia (CA)

 ( 111 )  149.456

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

 ( 111 )  184.381
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 ( 732 )  Swiss Pharma International AG, Zürich (CH)

 ( 111 )  184.401

 ( 732 )  Swiss Pharma International AG, Zürich (CH)

 ( 111 )  185.049

 ( 732 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.990

 ( 732 )  Böszörményi István Péter, Miskolc (HU)

 Böszörményi István Péterné, Miskolc (HU)

 ( 111 )  186.567

 ( 732 )  L'OREAL (Société anonyme), Paris (FR)

 ( 111 )  186.998

 ( 732 )  Procter & Gamble Holding GmbH, Schwalbach (DE)

 ( 111 )  188.298

 ( 732 )  Pivovar STEIGER a.s., Vyhne (SK)

 ( 111 )  198.844

 ( 732 )  I Code, Société par Actions Simplifiée, Saint Macaire en Mauges (FR)

A rovat 24 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  145.231

 ( 732 )  Nagykőrösi Konzervgyár Zrt., Nagykőrös (HU)

 ( 111 )  188.128

 ( 732 )  Coffee and Food Bt. 1/3, Agárd (HU)

 Caffé Magic Kft. 1/3, Debrecen (HU)

 LAMIGI RAAB Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1/3, Győr (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 1. szám, 2015.01.14.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 14 01417

 ( 731 )  Continental Reifen Deutschland GmbH, Hannover (DE)

 ( 210 )  M 14 01418

 ( 731 )  Continental Reifen Deutschland GmbH, Hannover (DE)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  846.958

 ( 541 )  CHEZACARB

 ( 511 )  1-2

 ( 580 )  2014.10.02.

 ( 450 )  GAZ 38/2014

 ( 111 )  938.633

  
( 546 )

 ( 511 )  29-33

 ( 580 )  2014.10.02.

 ( 450 )  GAZ 38/2014

 ( 111 )  1.074.753

 ( 541 )  the ORGANCSHOP

 ( 511 )  3, 35

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.108.921

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 35

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.126.794

 ( 541 )  EXPLAY

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.151.158

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 35

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.172.337

 ( 541 )  BULLIT

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 1. szám, 2015.01.14.

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése
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 ( 111 )  1.217.115

 ( 541 )  Vita Yummies

 ( 511 )  5, 30

 ( 580 )  2014.10.02.

 ( 450 )  GAZ 38/2014

 ( 111 )  1.217.136

 ( 541 )  Giuseppe

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2014.10.02.

 ( 450 )  GAZ 38/2014

 ( 111 )  1.217.262

 ( 541 )  MAMONDE

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2014.10.02.

 ( 450 )  GAZ 38/2014

 ( 111 )  1.217.310

 ( 541 )  Rossetti

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2014.10.02.

 ( 450 )  GAZ 38/2014

 ( 111 )  1.217.328

  ( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 11, 21, 29, 41-42, 44

 ( 580 )  2014.10.02.

 ( 450 )  GAZ 38/2014

 ( 111 )  1.217.360

 ( 541 )  CHARLYDENTAL

 ( 511 )  7, 9

 ( 580 )  2014.10.02.

 ( 450 )  GAZ 38/2014

 ( 111 )  1.217.364

  

( 546 )

 ( 511 )  16, 35, 40

 ( 580 )  2014.10.02.

 ( 450 )  GAZ 38/2014

 ( 111 )  1.217.366

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 1. szám, 2015.01.14.
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 ( 541 )  PRAGOCIL

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2014.10.02.

 ( 450 )  GAZ 38/2014

 ( 111 )  1.217.452

  
( 546 )

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2014.10.02.

 ( 450 )  GAZ 38/2014

 ( 111 )  1.217.512

 ( 541 )  DOLISOS

 ( 511 )  3, 5, 16

 ( 580 )  2014.10.02.

 ( 450 )  GAZ 38/2014

 ( 111 )  1.217.524

 ( 541 )  VITABELLA

 ( 511 )  3, 5, 29-31, 33, 43

 ( 580 )  2014.10.02.

 ( 450 )  GAZ 38/2014

 ( 111 )  1.217.540

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2014.10.02.

 ( 450 )  GAZ 38/2014

 ( 111 )  1.217.576

 ( 541 )  CBA

 ( 511 )  22-24

 ( 580 )  2014.10.02.

 ( 450 )  GAZ 38/2014

 ( 111 )  1.217.708

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2014.10.02.

 ( 450 )  GAZ 38/2014
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 ( 111 )  1.217.711

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2014.10.02.

 ( 450 )  GAZ 38/2014

 ( 111 )  1.217.715

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 10

 ( 580 )  2014.10.02.

 ( 450 )  GAZ 38/2014

 ( 111 )  1.217.748

  

( 546 )

 ( 511 )  7, 9

 ( 580 )  2014.10.02.

 ( 450 )  GAZ 38/2014

 ( 111 )  1.217.755

  

( 546 )

 ( 511 )  1-2, 17

 ( 580 )  2014.10.02.

 ( 450 )  GAZ 38/2014

 ( 111 )  1.217.763

 ( 541 )  Termoplus T

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2014.10.02.

 ( 450 )  GAZ 38/2014

 ( 111 )  1.217.764

 ( 541 )  Coolplus Neutral

 ( 511 )  19

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 1. szám, 2015.01.14.

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

W4



 ( 580 )  2014.10.02.

 ( 450 )  GAZ 38/2014

 ( 111 )  1.217.773

 ( 541 )  TNT

 ( 511 )  28

 ( 580 )  2014.10.02.

 ( 450 )  GAZ 38/2014

 ( 111 )  1.217.788

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 10, 35

 ( 580 )  2014.10.02.

 ( 450 )  GAZ 38/2014

 ( 111 )  1.217.816

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 9, 21

 ( 580 )  2014.10.02.

 ( 450 )  GAZ 38/2014

 ( 111 )  1.217.911

 ( 541 )  REFINE

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2014.10.02.

 ( 450 )  GAZ 38/2014

 ( 111 )  1.217.912

 ( 541 )  RESHAPE

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2014.10.02.

 ( 450 )  GAZ 38/2014

 ( 111 )  1.217.913

  
( 546 )

 ( 511 )  1, 4, 12, 16, 25, 35, 41

 ( 580 )  2014.10.02.

 ( 450 )  GAZ 38/2014

 ( 111 )  1.217.945

 ( 541 )  Sestos

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2014.10.09.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 1. szám, 2015.01.14.
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 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.217.959

 ( 541 )  Comsuite

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.080

 ( 541 )  PANAZA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.094

 ( 541 )  HBT

 ( 511 )  6-7, 17

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.210

  

( 546 )

 ( 511 )  32, 35, 39

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.228

 ( 541 )  FLEXSEAL

 ( 511 )  17, 19

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.244

 ( 541 )  Termoplus

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.245

 ( 541 )  Coolplus T

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014
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 ( 111 )  1.218.247

 ( 541 )  kleines C

 ( 511 )  29-30, 32

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.268

 ( 541 )  PAVILLON ROYAL

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.269

 ( 541 )  GRAND BARRAIL LAROSE

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.273

 ( 541 )  Zencap

 ( 511 )  9, 35-36, 38

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.276

  
( 546 )

 ( 511 )  14

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.325

 ( 541 )  GROM

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.336

  
( 546 )

 ( 511 )  35

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.352

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 25, 35
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 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.363

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.427

 ( 541 )  Territoria

 ( 511 )  9, 41-42

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.439

 ( 541 )  DUOLYS

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.448

 ( 541 )  CROISOR

 ( 511 )  1, 31

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.462

  

( 546 )

 ( 511 )  25, 28

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.468

 ( 541 )  ETUDE HOUSE

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.473

 ( 541 )  CUSTOM HEAT

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014
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 ( 111 )  1.218.564

  ( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.607

  
( 546 )

 ( 511 )  7, 11-12

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.651

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.711

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.723

 ( 541 )  MTN

 ( 511 )  28

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.726

 ( 541 )  KAMCHATKA

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.729

 ( 541 )  INNISFREE

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.765
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( 546 )

 ( 511 )  18

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.768

 ( 541 )  NASPAR

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.790

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 11, 37, 42

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.809

  

( 546 )

 ( 511 )  37

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.819

  

( 546 )

 ( 511 )  43

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.838

 ( 541 )  HUBATA

 ( 511 )  6-7, 17, 35

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

 ( 111 )  1.218.858
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( 546 )

 ( 511 )  39

 ( 580 )  2014.10.09.

 ( 450 )  GAZ 39/2014

A rovat 70 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  1.174.562

 ( 151 )  2014.12.19.

 ( 111 )  1.200.523

 ( 151 )  2014.12.19.

 ( 111 )  1.200.574

 ( 151 )  2014.12.19.

 ( 111 )  1.200.577

 ( 151 )  2014.12.19.

 ( 111 )  1.200.578

 ( 151 )  2014.12.19.

 ( 111 )  1.200.591

 ( 151 )  2014.12.19.

 ( 111 )  1.200.632

 ( 151 )  2014.12.19.

 ( 111 )  1.200.735

 ( 151 )  2014.12.19.

 ( 111 )  1.200.743

 ( 151 )  2014.12.19.

 ( 111 )  1.200.770

 ( 151 )  2014.12.19.

 ( 111 )  1.200.808

 ( 151 )  2014.12.19.

 ( 111 )  1.200.832

 ( 151 )  2014.12.19.

 ( 111 )  1.200.833

 ( 151 )  2014.12.19.

 ( 111 )  1.200.865

 ( 151 )  2014.12.19.

 ( 111 )  1.200.875

 ( 151 )  2014.12.19.

 ( 111 )  1.200.882

 ( 151 )  2014.12.19.
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 ( 111 )  1.200.894

 ( 151 )  2014.12.19.

 ( 111 )  1.200.906

 ( 151 )  2014.12.19.

 ( 111 )  1.200.948

 ( 151 )  2014.12.19.

 ( 111 )  1.200.992

 ( 151 )  2014.12.19.

 ( 111 )  1.200.998

 ( 151 )  2014.12.19.

 ( 111 )  1.201.037

 ( 151 )  2014.12.19.

 ( 111 )  1.201.045

 ( 151 )  2014.12.19.

 ( 111 )  1.201.082

 ( 151 )  2014.12.19.

 ( 111 )  1.201.113

 ( 151 )  2014.12.19.

 ( 111 )  1.201.186

 ( 151 )  2014.12.19.

 ( 111 )  1.201.234

 ( 151 )  2014.12.19.

 ( 111 )  1.201.240

 ( 151 )  2014.12.19.

A rovat 28 darab közlést tartalmaz. 
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