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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
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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 03128

 ( 220 ) 2012.08.31.

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

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

 ( 541 ) Mojito Lemon

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 14 01004

 ( 220 ) 2014.04.01.

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

 ( 740 )  Dr. M. Szabó Nóra, Budapest

 ( 541 ) Zuglói Fogászati Központ

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

 ( 210 ) M 14 01163

 ( 220 ) 2014.04.13.

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

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

 ( 541 ) Gasztro Trend

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 14 01661

 ( 220 ) 2014.05.22.

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

 ( 740 )  Takács Ágnes, Szeged

 ( 541 ) teleház

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

 számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; számítógépes nyilvántartások kezelése.

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

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

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

 lebonyolítása.

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 01728

 ( 220 ) 2014.06.02.

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 01747

 ( 220 ) 2014.06.03.

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

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

 ( 541 ) webjogsi.hu

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01750

 ( 220 ) 2014.06.03.

 ( 731 )  Kasza Flóra Valéria, Szeged (HU)

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

 ( 541 ) hajzuhatag

 ( 511 )   44    Fodrászszalonok.

 ( 210 ) M 14 01765

 ( 220 ) 2014.06.04.

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

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

  

( 546 )

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

készítése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba

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

piackutatás, reklámozás, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás
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üzletvezetéshez, szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számítógépes

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

 tanácsadás, üzletvezetési konzultáció.

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

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

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

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

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

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

 tevékenység, tulajdonfenntartásos részletvétel hitelezése.

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

 segítségével.

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

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

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

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

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

 vagy szórakoztatás].

 ( 210 ) M 14 01771

 ( 220 ) 2014.06.04.

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

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

 ( 541 ) élethosszig egészségesen

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

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

 szervezése, reklámanyagok készítése és terjesztése, szponzorok felkutatása.

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

öregedéssel kapcsolatos rendezvények szervezése, egészségtudatossággal egészséges öregedéssel kapcsolatos

ismeretek terjesztése, egészségtudatossággal egészséges öregedéssel kapcsolatos kiadványok, szemléltető

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

 információk átadása.

  44    Egészségügyi tanácsadás, egészségügyi és orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 01805

 ( 220 ) 2014.06.06.

 ( 731 )  Puskás Attila Sándor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Koch Beáta Erika, Koch Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

szörpök és más készítmények italokhoz az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M409



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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01882

 ( 220 ) 2014.06.18.

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

  
( 546 )

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

  39    Szállítás; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 14 02242

 ( 220 ) 2014.07.14.

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

 Györkös Hajnalka 50%, Budapest (HU)

 ( 541 ) SOMATOINFRA

 ( 511 )   42    Tudományos kutatási szolgáltatások gyógyászati célokra.

 ( 210 ) M 14 02328

 ( 220 ) 2014.07.22.

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

 ( 740 )  dr. Horváth Edina Mária, Budapest

 ( 541 ) Várja ki a hétvégét!

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

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

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdetői ügynökségek, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok

 terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 14 02396

 ( 220 ) 2014.07.28.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 építőanyagok nem fémből.

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

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

 ( 220 ) 2014.07.29.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

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

 hirdetés; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás.

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

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

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

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

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

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

 produkciók.

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

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

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép-programozás;

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

 ( 210 ) M 14 02464

 ( 220 ) 2014.08.04.

 ( 731 )  Molnár Ádám Gergő, Tiszaföldvár (HU)

 Molnár Márton, Visegrád (HU)

 ( 541 ) AK26

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 210 ) M 14 02559

 ( 220 ) 2014.08.19.

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 02571

 ( 220 ) 2014.08.21.

 ( 731 )  Horváth Anita Ágnes, Sopron (HU)

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

 ( 210 ) M 14 02609

 ( 220 ) 2014.08.27.

 ( 731 )  TERRORELHÁRÍTÁSI KÖZPONT, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, sapkák, kalapok.

  41    Sporttevékenység.

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

 szaktanácsadás biztonsági kérdésekben, személyes háttéradat vizsgálata, testőrszolgálat.

 ( 210 ) M 14 02643

 ( 220 ) 2014.08.28.

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

 Leiner Linda 50%, Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 02653

 ( 220 ) 2014.08.29.

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

 ( 541 ) Nagy Diák IQ-teszt

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

 ( 210 ) M 14 02729

 ( 220 ) 2014.09.08.

 ( 731 )  DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn (DE)

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

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

 ( 210 ) M 14 02847

 ( 220 ) 2014.09.17.

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

 ( 740 )  Hatházi István, Budapest

 ( 541 ) Dr. Czeizel Magzatvédő multivitamin

 ( 511 )  5    Étrendkiegészítő vitamin készítmények.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 02848

 ( 220 ) 2014.09.17.

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

 ( 740 )  Hatházi István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrendkiegészítő vitamin készítmények.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 02849

 ( 220 ) 2014.09.17.

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

 ( 740 )  Hatházi István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrendkiegészítő vitamin készítmények.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 02850

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

  
( 546 )

 ( 511 )   11    Világítóberendezések.

 ( 210 ) M 14 02900

 ( 220 ) 2014.09.22.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Mobil kommunikációs szolgáltatások; mobil applikáció.

 ( 210 ) M 14 02926

 ( 220 ) 2014.09.25.

 ( 731 )  Fűszervarázs Kft., Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  40    A 30. osztályban felsorolt termékek előállítása.

 ( 210 ) M 14 02951

 ( 220 ) 2014.09.26.

 ( 731 )  Jávori Dávid, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 14 02977

 ( 220 ) 2014.09.30.

 ( 731 )  Nagy János, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok; irodabútorok.

 ( 210 ) M 14 02978

 ( 220 ) 2014.09.30.

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

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 210 ) M 14 03002

 ( 220 ) 2014.10.01.

 ( 731 )  Gellei András István, Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikum, illatszerek, fodrászati készítmények.

  35    Borbély üzletben található termékek forgalmazása, kozmetikai cikkek forgalmazása.

  44    Borbélyszolgáltatások, borbélyüzletek szolgáltatásai, fodrászszalonok, fodrász szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03003

 ( 220 ) 2014.10.01.

 ( 731 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér; toast kenyér; péksütemények.

 ( 210 ) M 14 03005

 ( 220 ) 2014.10.01.

 ( 731 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 220 ) 2014.10.02.

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

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

 ( 541 ) e-Xtra Shop

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03030

 ( 220 ) 2014.10.03.

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

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

  

( 546 )

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

 vagy reklámozási célú optikai termékkiállítások szervezése.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03031

 ( 220 ) 2014.10.03.

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

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

 ( 541 ) Alámpás

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

 vagy reklámozási célú optikai termékkiállítások szervezése.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03036

 ( 220 ) 2014.10.03.

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

 ( 541 ) "Elég egy érintés!"

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03051

 ( 220 ) 2014.10.03.

 ( 731 )  Kancsár Tamás Ferenc, Szeged (HU)

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 03068

 ( 220 ) 2014.10.07.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 kölcsönzése, terjesztése, disztribúciója; könyvkiadás.

 ( 210 ) M 14 03090

 ( 220 ) 2014.10.08.

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

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

 ( 541 ) Spíler Biergarten

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

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

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03104

 ( 220 ) 2014.10.10.

 ( 731 )  Tokár Gyuláné, Fót (HU)

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

  

( 546 )

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

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 14 03109

 ( 220 ) 2014.10.10.

 ( 731 )  Homola Szabolcs István, Paloznak (HU)

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

 ( 541 ) 100% Balaton

 ( 511 )   33    Balaton eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 210 ) M 14 03125

 ( 220 ) 2014.10.14.

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

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

 ( 541 ) ONETOUCH Könnyebbé tesszük az életét.

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

 promóciós anyagok.

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

 44    Vér glukóz szint monitorizálására szolgáló eszközökre és cukorbetegségre vonatkozó tájékoztatás

 biztosítása.

 ( 210 ) M 14 03130

 ( 220 ) 2014.10.14.

 ( 731 )  Nagy Annamária, Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 14 03131

 ( 220 ) 2014.10.15.

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

 ( 740 )  Kiss-Török Gergely, Debrecen

 ( 541 ) SIKERNAP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reklámfilmek előállítása, reklámidő bérlete távközlési médiumban, reklámszövegek publikálása,

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

 ügyintézése.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03150

 ( 220 ) 2014.10.15.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 03151

 ( 220 ) 2014.10.15.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 03184

 ( 220 ) 2014.10.20.

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

 (JP)

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

 ( 541 ) GS F

 ( 511 )   12    Gépkocsik, valamint azok szerkezeti alkatrészei.

 ( 210 ) M 14 03195

 ( 220 ) 2014.10.21.

 ( 731 )  Új Alba 2002 Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M419



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

 ( 541 ) Alba Plaza

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03205

 ( 220 ) 2014.10.21.

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

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

  
( 546 )

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03216

 ( 220 ) 2014.10.22.

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

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

 ( 541 ) HECTOR

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03217

 ( 220 ) 2014.10.22.

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

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

 ( 541 ) WAKIZASI

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

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

 ( 210 ) M 14 03246

 ( 220 ) 2014.12.02.

 ( 731 )  Márton László, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Élelmiszer kereskedelem.

 ( 210 ) M 14 03271

 ( 220 ) 2014.10.29.

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

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

  

( 554 )

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

 hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.

  35    Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03272

 ( 220 ) 2014.10.29.

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

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

  

( 546 )

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

 hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.

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

 ( 220 ) 2014.10.29.

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

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

  

( 554 )

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

 hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.

  35    Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03274

 ( 220 ) 2014.10.29.

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

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

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M422



  

( 554 )

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

 hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.

  35    Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03275

 ( 220 ) 2014.10.29.

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

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

  

( 554 )

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

 hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.

  35    Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03276
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 ( 220 ) 2014.10.29.

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

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

  

( 546 )

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

 hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.

  35    Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03277

 ( 220 ) 2014.10.29.

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

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

  

( 554 )

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

 hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.

  35    Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03278

 ( 220 ) 2014.10.29.

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

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

  

( 546 )

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

 hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.

  35    Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03279

 ( 220 ) 2014.10.29.

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

  

( 546 )

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

 hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.

  35    Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03280

 ( 220 ) 2014.10.29.

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

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

  

( 546 )

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

 hogy valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.

  35    Magyarországról származó alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03299

 ( 220 ) 2014.10.31.

 ( 731 )  Laudisz József, Szeged (HU)

 ( 541 ) PERFECT PLATINUM

 ( 511 )  3    Mosószerek; kozmetikumok; vegyi anyagok.

 ( 210 ) M 14 03304

 ( 220 ) 2014.11.04.

 ( 731 )  Szabó Zsolt, Földeák (HU)

 Hajdú Ábel, Budapest (HU)

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Gépjármű kölcsönzés, gépjármű bérlés és ezzel kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03309

 ( 220 ) 2014.11.04.

 ( 731 )  Szarvas József, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szalai Adrienn, Dr. Szalai Adrienn Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03312

 ( 220 ) 2014.11.04.

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

 Kurucz Attila 50%, Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Erősítők.

  15    Hangszerek tartozékai, kiegészítői.

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

 ( 210 ) M 14 03313

 ( 220 ) 2014.11.04.

 ( 731 )  Kocsi András György, Budapest (HU)

 Simányi Péter Antal, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru); mobiltelefon alkalmazás.

 ( 210 ) M 14 03314

 ( 220 ) 2014.11.05.

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 14 03315

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények.

 ( 210 ) M 14 03340

 ( 220 ) 2014.11.05.

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

 Szegedi Attila 50%, Csorvás (HU)

 ( 541 ) Brewie

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03349

 ( 220 ) 2014.11.06.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03350

 ( 220 ) 2014.11.06.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03353

 ( 220 ) 2014.11.07.

 ( 731 )  Éliás Gyula Béla, Budapest (HU)

 Víg Aurél Bence, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Edina, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 televíziós reklámozás; hirdetési hely kölcsönzése.

 41    Divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások

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

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

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

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

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

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

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

 szervezése és lebonyolítása; szakmai újraképzés; zenekarok szolgáltatásai.

  42    Divattervezés.

 ( 210 ) M 14 03354

 ( 220 ) 2014.11.07.

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

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

  

( 546 )

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

bankautomata szolgáltatások; adatfeldolgozó szolgáltatások az elektronikus pénzátutalási szolgáltatások területén.

 ( 210 ) M 14 03356

 ( 220 ) 2014.11.07.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

 ( 220 ) 2014.11.07.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03360

 ( 220 ) 2014.11.07.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03379

 ( 220 ) 2014.11.07.

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

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

  

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

  25    Cipők, lábbelik, ruházati cikkek.

 ( 210 ) M 14 03380

 ( 220 ) 2014.11.11.

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

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

 ( 541 ) BAZAAR

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

 ( 210 ) M 14 03381

 ( 220 ) 2014.11.11.

 ( 731 )  Magyar Kempo Szövetség, Szigethalom (HU)

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

 ( 541 ) World MMA Association Hungary

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03393

 ( 220 ) 2014.11.11.

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

 ( 740 )  Dr. Csabai Virginia ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03396

 ( 220 ) 2014.11.12.

 ( 731 )  Mészáros Szilveszter Béla, Ráckeve (HU)

 ( 740 )  dr. Dagonya András Szabolcs, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftverek és ezeket tartalmazó adathordozók.

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

 szolgáltatás).

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

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

 ( 220 ) 2014.11.12.

 ( 731 )  Mészáros Bence Béla, Ráckeve (HU)

 ( 740 )  dr. Dagonya András Szabolcs, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftverek és ezeket tartalmazó adathordozók.

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

 szolgáltatás).

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és fejlesztése.

 ( 210 ) M 14 03398

 ( 220 ) 2014.11.12.

 ( 731 )  Mészáros Marcell, Ráckeve (HU)

 ( 740 )  dr. Dagonya András Szabolcs, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftverek és ezeket tartalmazó adathordozók.

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

 szolgáltatás).

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és fejlesztése.

 ( 210 ) M 14 03407

 ( 220 ) 2014.11.12.

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

 ( 300 )  N/087650 2014.06.20. CN

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

  
( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03435

 ( 220 ) 2014.11.14.

 ( 731 )  Vörös Erika, Monorierdő (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 591 )

 ( 511 )   29    Dzsemek; gyümölcs csipsz; lekvár.

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

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

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

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

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

 fondan [cukrászáru].

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

 oktatás.

 ( 210 ) M 14 03437

 ( 220 ) 2014.11.14.

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

 Jónásné Amin Anita 33.3%, Fót (HU)

 Blága Imola 33.3%, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

  30    Kenyér, péksütemények, cukrászsütemények.

  43    Éttermek, gyorsétterem, büfék, étkezdék.

 ( 210 ) M 14 03439

 ( 220 ) 2014.11.14.

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

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

 ( 541 ) SEBLYN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

 ( 210 ) M 14 03449

 ( 220 ) 2014.11.17.

 ( 731 )  Válik Ferenc Attila, Budapest (HU)

 ( 541 ) Hundog

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

 lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 14 03451

 ( 220 ) 2014.11.17.

 ( 731 )  Fekete Gábor, Gödöllő (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

 készülékek kivételével; oktató jellegű kiadványok; oktatási könyvek.

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

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

 ( 220 ) 2014.11.17.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

 készülékek kivételével; oktató jellegű kiadványok; oktatási könyvek.

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

 információk; on-line elérhető elektronikus tananyag szolgáltatása.

 ( 210 ) M 14 03453

 ( 220 ) 2014.11.17.

 ( 731 )  Fekete Gábor, Gödöllő (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

 készülékek kivételével; oktató jellegű kiadványok; oktatási könyvek.

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

 információk; on-line elérhető elektronikus tananyag szolgáltatása.

 ( 210 ) M 14 03454

 ( 220 ) 2014.11.17.

 ( 731 )  Fekete Gábor, Gödöllő (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

 készülékek kivételével; oktató jellegű kiadványok; oktatási könyvek.

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

 információk; on-line elérhető elektronikus tananyag szolgáltatása.

 ( 210 ) M 14 03455

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

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

  

( 546 )

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

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

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

 készülékek kivételével; oktató jellegű kiadványok; oktatási könyvek.

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

 információk; on-line elérhető elektronikus tananyag szolgáltatása.

 ( 210 ) M 14 03456

 ( 220 ) 2014.11.17.

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

 ( 740 )  dr. Horváth Máté, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Zárókupakok palackokhoz, fémből.

  20    Zárókupakok, nem fémből.

 ( 210 ) M 14 03462

 ( 220 ) 2014.11.17.

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

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 14 03495

 ( 220 ) 2014.11.19.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EPODUR

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

 ( 210 ) M 14 03496

 ( 220 ) 2014.11.19.

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

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

 ( 511 )  1    Oldószerek; szintetikus gyanták.

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

 ( 210 ) M 14 03509

 ( 220 ) 2014.11.20.

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

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

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Reptéri transzfer, személyszállítás, utasszállítás.

 ( 210 ) M 14 03511

 ( 220 ) 2014.11.19.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03522

 ( 220 ) 2014.11.21.

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

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03526

 ( 220 ) 2014.11.21.

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

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

 bevonattal); üveg- és porcelánáruk.

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

  35    Reklámozás.

  38    Üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.

  39    Utasszállítás; áruszállítás; utazásszervezés.

  41    Szórakoztatás; könyvkiadás.

  43    Vendéglátási szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 14 03527

 ( 220 ) 2014.11.21.

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

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

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03528

 ( 220 ) 2014.11.21.

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

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

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

 bevonattal); üveg- és porcelánáruk.

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

  35    Reklámozás.

  38    Üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.

  39    Utasszállítás; áruszállítás; utazásszervezés.

  41    Szórakoztatás; könyvkiadás.

  43    Vendéglátási szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 14 03543

 ( 220 ) 2014.11.21.

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03544

 ( 220 ) 2014.11.21.

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

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

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03549

 ( 220 ) 2014.08.18.

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

  

( 546 )

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

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

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

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

számítógépperifériák elektronikus jeladók; antennák; elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 karbantartása és javítása; tűzriasztók felszerelése és javítása.

 ( 210 ) M 14 03553

 ( 220 ) 2014.11.24.

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

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

  42    Műszaki kutatás, műszaki fejlesztés.

 ( 210 ) M 14 03570

 ( 220 ) 2014.11.24.

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

 ( 740 )  dr. Szabó Levente Antal, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

  45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 14 03571

 ( 220 ) 2014.11.24.

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

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 03572

 ( 220 ) 2014.11.24.

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

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 03573

 ( 220 ) 2014.11.24.

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

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

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 03574

 ( 220 ) 2014.11.24.

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

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 03582

 ( 220 ) 2014.11.25.

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

 ( 740 )  Dr. Kiss Nóra, Dr. Kiss Nóra Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03583

 ( 220 ) 2014.11.25.

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

 ( 740 )  dr. Mányoki Noémi, Budapest

 ( 541 ) Patikárium baba

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
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étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03587

 ( 220 ) 2014.11.25.

 ( 731 )  Larion Zoé Niobé, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03588

 ( 220 ) 2014.11.25.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

gyógyításra vegyi termékek, gyógyszerek állatgyógyászati használatra, gyógyszerek embergyógyászati

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

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

lemosószerek gyógyszerészeti használatra, mikroorganikus tenyészetekhez táptalajok,napfénytől származó

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

szérumgyógyászati gyógyszerek, takarmány adalékok orvosi használatra, tápanyagok mikroorganikus

 tenyészetekhez, terápiakészítmények fürdőkhöz, vegyi termékek gyógyszerészeti használatra.

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

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

  44    Gyógyfürdők.

 ( 210 ) M 14 03591

 ( 220 ) 2014.11.25.

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szolgáltatásai; környezetszennyezési kvótával kapcsolatos ügynöki tevékenység; követelésbehajtási ügynökségek;

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

műtárgyak értékbecslése; numizmatikai értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online banki

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

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

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

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

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

tőkekihelyezés, tőkeberuházás; tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdei brókerszolgáltatások; tőzsdeügynöki

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

 vagyonkezelés; vámügynöki tevékenység; zálogkölcsönzés.

 ( 210 ) M 14 03592

 ( 220 ) 2014.11.25.

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

 ( 541 ) HOUSE36

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

műtárgyak értékbecslése; numizmatikai értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online banki

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

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

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

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

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

tőkekihelyezés, tőkeberuházás; tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdei brókerszolgáltatások; tőzsdeügynöki

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

 vagyonkezelés; vámügynöki tevékenység; zálogkölcsönzés.

 ( 210 ) M 14 03613

 ( 220 ) 2014.11.27.

 ( 731 )  Continent Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) EPISTER

 ( 511 )   25    Ruházati termékek.

 ( 210 ) M 14 03616

 ( 220 ) 2014.11.27.

 ( 731 )  Service Team Kft., Vác (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03620

 ( 220 ) 2014.11.27.

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

 ( 740 )  dr. Samu Tünde, Budaörs

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 32    Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, almabor

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

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

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

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

 likőrök, mentalikőr pálinkák, brandyk, szeszes italok.

 ( 210 ) M 14 03622

 ( 220 ) 2014.11.28.

 ( 731 )  Sarlóspuszta Zrt., Tatárszentgyörgy (HU)

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

 ( 541 ) CIGÁNYKOCSI PROGRAM

 ( 511 )   12    Szárazföldi járművek.

  39    Utazásszervezés.

  43    Vendéglátás, időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 14 03641

 ( 220 ) 2014.12.01.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 03646

 ( 220 ) 2014.12.01.

 ( 731 )  Dermatron Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 ) Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogram

 ( 511 )   12    Egészségügyi szűrésekre kialakított járművek, kamionok.

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03651

 ( 220 ) 2014.12.01.

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

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

 ( 541 ) Árak forradalma

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03653

 ( 220 ) 2014.12.02.

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

 ( 740 )  Molnár Szabolcs, Győr

 ( 541 ) openhouse

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03663

 ( 220 ) 2014.12.02.

 ( 731 )  Szent Imre Szakkolégium, Szeged (HU)

 ( 740 )  Szakács Angelika, Szeged

 ( 541 ) Coollégiumok éjszakája

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sportlétesítmények üzemeltetése, sportpályák bérbeadása, sportversenyek rendezése, szabadidős létesítmények

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

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

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

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

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

 zene összeállítása.

 ( 210 ) M 14 03666

 ( 220 ) 2014.12.02.

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 03669

 ( 220 ) 2014.12.03.

 ( 731 )  Sipőcz Pál, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 granulátum és folyékony formában.

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

 ( 210 ) M 14 03675

 ( 220 ) 2014.12.03.

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

 ( 541 ) HORGOOKA

 ( 511 )   14    Ékszerek.

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

 babaruházat, babacipők.

  28    Csörgők, játékfigurák, játékbabák, játékok, játékszerek.

 ( 210 ) M 14 03688

 ( 220 ) 2014.12.04.

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

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

 ( 541 ) BRUNO

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

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

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

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

 állatoknak; táplálékok állatoknak; termékek állatok hizlalására.

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

 reklámanyagok terjesztése.

 ( 210 ) M 14 03694

 ( 220 ) 2014.12.04.

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

 ( 740 )  dr. Varnyú Viktor, Varnyú Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03706

 ( 220 ) 2014.12.05.

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

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

  

( 546 )

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

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

 hangszalagok; rekorderek.

 ( 210 ) M 14 03741

 ( 220 ) 2014.12.10.

 ( 731 )  Protekal, Beograd (RS)

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

  

( 546 )

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

 készítmények gyógyászati célokra.

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

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

 ( 210 ) M 14 03748

 ( 220 ) 2014.12.10.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03760

 ( 220 ) 2014.12.12.

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

  

( 546 )

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

 interface-k.

  38    Távközlés; VOIP alapú kommunikációs szolgáltatások.

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

 online nem letölthető kommunikációs szoftverszolgáltatás.

 ( 210 ) M 14 03764

 ( 220 ) 2014.12.12.

 ( 731 )  Mambó Rádió Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Fodor József, Pécs

 ( 541 ) EURORÁDIÓ 1

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

  38    Távközlés; rádióadás, műsorszórás.

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

 ( 210 ) M 14 03765

 ( 220 ) 2014.12.12.

 ( 731 )  Mambó Rádió Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Fodor József, Pécs

 ( 541 ) PÉCSBOOK

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

  38    Távközlés; rádióadás, műsorszórás.

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

 ( 210 ) M 14 03773

 ( 220 ) 2014.12.11.

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

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

 ( 541 ) t@n-tv

 ( 511 )   38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03783

 ( 220 ) 2014.12.16.

 ( 731 )  Homonnay Zsombor, Budapest (HU)

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

 Tar György, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  9    CD, DVD és egyéb hanghordozók.

  16    Kiadványok, könyvek.

  41    Szórakoztatás, kulturális tevékenységek, koncertek, zenei rendezvények.

 ( 210 ) M 14 03793

 ( 220 ) 2014.12.16.

 ( 731 )  Tung Kwan, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

 számítógépes szoftverek.

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

 berendezések.

 ( 210 ) M 14 03799

 ( 220 ) 2014.12.16.

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

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

 ( 541 ) Pillanatok

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

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

 és/vagy csokoládét tartalmaznak.

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

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

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

 pudingporok.

 ( 210 ) M 14 03822

 ( 220 ) 2014.12.17.

 ( 731 )  Placko Jozef, Zilina (SK)

 ( 300 )  POZ 1089-2014 2014.06.17. SK

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

  

( 546 )

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

 POZ 1089-2014 SK elsőbbséggel.)

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

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

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

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

 elsőbbséggel.)

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

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

  32    Készítmények italok készítéséhez.

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03825

 ( 220 ) 2014.12.18.

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

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Kft., Budapest

 ( 541 ) Láss jobban, élj jobban!

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

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

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

kontaktlencsékhez; adatfeldolgozó berendezések (számítógépek) és számítógépprogramok (számítógépes

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

letölthető) készülékek, szemüvegek megválasztásához a látóképesség függvényében számítógépes vizsgálat

 alapján; ezen termékek alkatrészei és részegységei.

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

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

 termékekkel kapcsolatban; számítógépes szemvizsgálat, programok készítése, adatfeldolgozás.

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

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

 kapcsolatos betegellátás, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03834

 ( 220 ) 2014.12.18.

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

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

  

( 546 )

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

 tisztítására.

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

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

 zavarait gyógyító eszközök.

 ( 210 ) M 14 03838
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 ( 220 ) 2014.12.18.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 helyszíneken történő fogyasztásra.

 ( 210 ) M 14 03893

 ( 220 ) 2014.12.22.

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

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

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

 ( 511 )   41    Könyvkiadás.

 ( 210 ) M 14 03894

 ( 220 ) 2014.12.22.

 ( 731 )  Lachmann István, Csopak (HU)

 Lachmann Renáta, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Gábor, Győr

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 14 03907

 ( 220 ) 2014.12.23.

 ( 731 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Vajvarázslat

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

 ( 220 ) 2014.12.26.

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

 ( 541 ) sylber

 ( 511 )  24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz.

 ( 210 ) M 14 03926

 ( 220 ) 2014.12.30.

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

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03927

 ( 220 ) 2014.12.30.

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

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03928

 ( 220 ) 2014.12.30.

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

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03929

 ( 220 ) 2014.12.30.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03930

 ( 220 ) 2014.12.30.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 15 00023

 ( 220 ) 2015.01.09.

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

 ( 541 ) MSCELL4VET

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00028

 ( 220 ) 2015.01.10.

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

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

 ( 541 ) cycleme

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

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

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

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

 kerékpárkölcsönző rendszer azon elemei, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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

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

kerékpárokhoz; kiegészítők kerékpárokhoz; közösségi kerékpáros rendszer; közösségi kerékpárkölcsönző

 rendszer; kerékpár tároló rendszer.

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

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

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

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

szolgáltatások szállítási és szállítással kapcsolatos kölcsönző rendszerek vonatkozásában; kerékpár tároló

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

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

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

kerékpárkölcsönző rendszerek távfelügyelete; közösségi kerékpáros és kerékpárkölcsönző rendszerekkel

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

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

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

 ( 210 ) M 15 00034

 ( 220 ) 2015.01.10.

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

 ( 740 )  Unk Ildikó, Szeged

 ( 541 ) DNASEQ4U

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

A rovat 161 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  215.115

 ( 151 )  2015.03.16.

 ( 210 )  M 14 03676

 ( 220 )  2014.12.03.

 ( 732 )  Kakukkia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Czeglédy Csaba, Dr. Czeglédy Ügyvédi Iroda, Szombathely

 ( 541 )  fürdősüti

 ( 511 )  3    Kozmetikai bőrápoló szerek; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai szerek; szappanok.

 ( 111 )  215.116

 ( 151 )  2015.03.16.

 ( 210 )  M 14 03923

 ( 220 )  2014.12.30.

 ( 732 )  dr. Gyovai Viola 35%, Kecskemét (HU)

 dr. Kalmár Zoltán 35%, Kecskemét (HU)

 dr. Pölös Csaba 30%, Kecskemét (HU)

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

 ( 541 )  BIOGEE

 ( 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 valamennyiáru); arc-, test-, haj- és szájápoló kozmetikumok.

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 szereplővalamennyi áru).

 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 szereplővalamennyi áru); zöldség-, gyógynövény-, gomba-kivonatok; gyógynövény-, zöldség,

 gomba-szárítmányok.

 ( 111 )  215.117

 ( 151 )  2015.03.16.

 ( 210 )  M 15 00202

 ( 220 )  2015.01.26.

 ( 732 )  Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  44    Orvosi szolgáltatások.

  45    Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  215.173

 ( 151 )  2015.03.16.

 ( 210 )  M 15 00368
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 ( 220 )  2015.02.11.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.197

 ( 151 )  2015.03.16.

 ( 210 )  M 15 00232

 ( 220 )  2015.01.27.

 ( 732 )  MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő ZRT., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  206.273

 ( 151 )  2013.05.14.

 ( 210 )  M 11 02763

 ( 220 )  2011.09.01.

 ( 732 )  PENNY MARKET KFT., Alsónémedi (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Linda, Alsónémedi

 ( 541 )  MC.KANZEE

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények.

 ( 111 )  211.972

 ( 151 )  2014.01.31.

 ( 210 )  M 13 00722

 ( 220 )  2013.03.18.

 ( 732 )  NPTVI Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, kalapáruk, sapka, kesztyű, sál, kendő, fülvédő, szoknya, nadrág, póló, kabát.

 ( 111 )  214.579

 ( 151 )  2014.12.12.

 ( 210 )  M 11 00448

 ( 220 )  2011.02.16.

 ( 732 )  Kovács és Szalay Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Kacsuk Zsófia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Palacsinták, piskóták, snack ételek, (gabona alapú) sütemények, szendvicsek, kekszek, liszttartalmú ételek.

 ( 111 )  214.721

 ( 151 )  2015.01.07.

 ( 210 )  M 14 00617

 ( 220 )  2014.02.28.

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

 ( 541 )  Sorbecta

 ( 511 )  5    Készítmények hasmenéssel járó megbetegedések kezelésére.
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 ( 111 )  214.777

 ( 151 )  2015.01.10.

 ( 210 )  M 13 02158

 ( 220 )  2013.07.26.

 ( 732 )  Vitaplus Élelmiszer, Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  herbavis

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

 ( 111 )  214.778

 ( 151 )  2015.01.10.

 ( 210 )  M 13 02157

 ( 220 )  2013.07.26.

 ( 732 )  Vitaplus Élelmiszer, Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

 ( 111 )  214.779

 ( 151 )  2015.01.10.

 ( 210 )  M 13 02274

 ( 220 )  2013.08.08.

 ( 732 )  Koin Finances Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    On-line nyújtott pénzügyi szolgáltatással, pénzügyekkel, bankszámlával, bevételekkel és kiadásokkal

kapcsolatos reklámozás; on-line nyújtott pénzügyi szolgáltatással, tanácsadással, pénzügyekkel, bankszámlával,

bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; on-line nyújtott pénzügyi szolgáltatással

tanácsadással, pénzügyekkel, bankszámlával, bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; on-line nyújtott pénzügyi szolgáltatással, pénzügyekkel, bankszámlával,

 bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos tanácsadás.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek finanszírozási szolgáltatások, információk

nyújtása biztosítási ügyekben, alkuszi/ügynöki tevékenység, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi

 menedzsment,pénzügyi tanácsadás.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógép programok

adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerűsítése,

 számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 111 )  214.780

 ( 151 )  2015.01.10.

 ( 210 )  M 13 02275

 ( 220 )  2013.08.08.

 ( 732 )  Koin Finances Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  Koin
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 ( 511 )  35    On-line nyújtott pénzügyi szolgáltatással, pénzügyekkel, bankszámlával, bevételekkel és kiadásokkal

kapcsolatos reklámozás; on-line nyújtott pénzügyi szolgáltatással, tanácsadással, pénzügyekkel, bankszámlával,

bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; on-line nyújtott pénzügyi szolgáltatással

tanácsadással, pénzügyekkel, bankszámlával, bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; on-line nyújtott pénzügyi szolgáltatással, pénzügyekkel, bankszámlával,

 bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos tanácsadás.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek finanszírozási szolgáltatások, információk

nyújtása biztosítási ügyekben, alkuszi/ügynöki tevékenység, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi

 menedzsment,pénzügyi tanácsadás.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógép programok

adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerűsítése,

 számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 111 )  214.781

 ( 151 )  2015.01.10.

 ( 210 )  M 13 03718

 ( 220 )  2013.12.10.

 ( 732 )  HPM Design Kft., Bóly (HU)

 ( 740 )  Papp Gábor, Bóly

 ( 541 )  MONTENUOVO

 ( 511 )  29    Állati velő táplálkozási célra; áloé vera emberi fogyasztásra elkészítve; ajvár (tartósított paprika); alacsony

zsírtartalmú burgonyachipsek; alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré; angolszalonna; bab, tartósított;

baromfi, nem élő; borsó, tartósított; bundás burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonyaszirom; csemegeuborka;

csigatojások táplálkozási célra; csontolaj, étkezési; disznóhús; dzsemek; faggyú, étkezési; fagyasztott

gyümölcsök; feldolgozott fokhagyma; feldolgozott halikra; gomba, tartósított; gyömbérdzsem; gyümölcshéj;

gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták;

gyümölcs, párolt; gyümölcs csipsz; hagyma, tartósított; hal mousse-ok; hal, nem élő; hal, tartósított; halból

készített ételek; halfilé; halkonzervek; hentesáruk; humusz (csicseriborsókrém); hús; hús, tartósított;

húskivonatok; húskocsonya; húskonzervek; húsleves, erőleves; húsleves koncentrátumok; húsleveshez

(táptalajhoz) készítmények; kakaóvaj; kandírozott (cukrozott) gyümölcsök; kaviár; kolbász; krokett; kukoricaolaj;

kumisz (tejes ital); kimcsi (erjesztett zöldségféleség); kompótok; lazac; lecitin étkezési célokra; lekvár; lencse,

tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; leves készítmények; levesek; magvak, feldolgozott; margarin; mazsola;

máj; májpástétom; mogyorók, elkészített; mandula, őrölt; napraforgó magvak, feldolgozott; napraforgóolaj,

étkezési; olajbogyó, tartósított; olajok, étkezési; olívaolaj, étkezési; pacal; paradicsomlé főzéshez;

paradicsompüré; pektin táplálkozásra; pikkalilli; rákok, folyami, nem élő; repceolaj, étkezési; sajtok; savanyú

káposzta; savanyúságok; snack ételek (gyümölcs alapú-); sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips;

szalonna; szarvasgomba, tartósított; szárított zöldségek; szezámolaj; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra;

szójatej (tejpótló); szmetana (tejföl); tahini (szezámmagkrém); tofu; tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes-);

tojások; tojáspor; tojássárgája; tonhal; tőzegáfonya szósz (befőtt); vadhús; véreshurka (hentesáru);

virágporkészítmények (élelmiszer); zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok (habok);

zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zselatin; zselék, étkezési;

 zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

 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).
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 ( 111 )  214.783

 ( 151 )  2015.01.12.

 ( 210 )  M 11 00310

 ( 220 )  2011.02.03.

 ( 732 )  Horváth Attila, Göd (HU)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

  35    Sörökkel kapcsolatos reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.

 ( 111 )  214.792

 ( 151 )  2015.01.14.

 ( 210 )  M 13 02171

 ( 220 )  2013.07.29.

 ( 732 )  Rádió Juventus Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dombi Viktor, Dr. Dombi Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Helló Budapest!

 ( 511 ) 9    CD-ROM (kompakt) lemezek, hangfelvételhordozók, hanglemezek, kompakt lemezek [audio-video],

 letölthető zeneifájlok, rádiókészülékek.

 35    Rádiós reklámozás, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése,

 reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, marketing.

  38    Rádióadás, rádióadás [műsorszórás], elektronikus levelezés, e-mail.

 41    Rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás,

 riporteri szolgáltatások, szórakoztatás, zene összeállítása, zenei produkciók.

 ( 111 )  214.827

 ( 151 )  2015.01.15.

 ( 210 )  M 13 03000

 ( 220 )  2013.10.15.

 ( 732 )  Andrássy 52 Bar Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Papp Katalin, Dávid László és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, bálok szervezése, diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból, éjszakai klubok, előadóművészek szolgáltatásai, élő adások bemutatása,

filmszínházi előadások, fogadások tervezése (szórakoztatás), hangversenyek szervezése és lebonyolítása,
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jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás), karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy

nevelési célú kiállítások szervezése, lemezlovasok szolgáltatásai, show-műsorok, kivéve riporteri szolgáltatások,

fotóriportok készítése, show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai), szépségversenyek szervezése,

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szórakoztatás, kivéve rádiós és televíziós

szórakoztatás, és kivéve audiovizuális műsorok kiadása, szerkesztése és készítése, szórakoz(tat)ási tárgyú

információk, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), zenei produkciók, zene összeállítása, zenekarok

 szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.993

 ( 151 )  2015.02.18.

 ( 210 )  M 14 01247

 ( 220 )  2014.04.23.

 ( 732 )  Ventus Commerce Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok; asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; kézikönyvek; könyvek; naptárak; palackalátétek

 papírból; papíráruk; tálalátétek, tányéralátétek papírból; tányéralátétek papírból.

 ( 111 )  215.054

 ( 151 )  2015.02.16.

 ( 210 )  M 14 02058

 ( 220 )  2014.06.30.

 ( 732 ) Advanced Network Technologies Műszaki, Szolgáltató, Termelési, Kereskedelmi és Fejlesztési Kft.,

 Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek, számítógépes szoftver alkalmazások, okostelefonos alkalmazások, vezetékes és vezeték nélküli

 helymeghatározó egység.

 35    Közvélemény-kutatás, piackutatás, hely alapú piackutatás mobil applikáció segítségével, kérdőíves kutatás,

naplós kutatás, etnográfiai kutatás, adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban,

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése, kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása, keresőmotor optimalizálása, statisztikák

 összeállítása, adatbázisok létrehozása piackutatási célra, adatbázisok kezelése, adatbázisok karbantartása.

 42    Informatikai és infokommunikációs szolgáltatások; számítógépes szoftverfejlesztés; informatikai szoftverek

 fejlesztése; személyek mobil applikáció segítségével történő nyomon követése és helymeghatározása.

 ( 111 )  215.055

 ( 151 )  2015.02.16.

 ( 210 )  M 14 02241

 ( 220 )  2014.07.14.
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 ( 732 )  Erdei Zsolt, Fót (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Miklós Viktor, Dr. Molnár Miklós Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Madárfészek Ökölvívó Akadémia

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.056

 ( 151 )  2015.02.16.

 ( 210 )  M 14 02411

 ( 220 )  2014.07.29.

 ( 732 )  Pulyka-Java Baromfifeldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Illés Levente, dr. Illés Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi-, és vadhús; húskivonatok.

 ( 111 )  215.057

 ( 151 )  2015.02.16.

 ( 210 )  M 14 02420

 ( 220 )  2012.11.22.

 ( 732 )  ADAMED Sp. z.o.o., Czosnów k/Warszawy (PL)

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  CILOZEK

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények szív- és érrendszeri megbetegedések kezelésében történő alkalmazásra,

 cilostazolt tartalmazó gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  215.058

 ( 151 )  2015.02.16.

 ( 210 )  M 14 02495

 ( 220 )  2014.08.06.

 ( 732 )  Agronauta Kft., Sóskút (HU)

 ( 541 )  Dikotex

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek).

 ( 111 )  215.061

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 02309

 ( 220 )  2014.07.21.

 ( 732 )  Kolor Projekt Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerényi Géza, Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Vírus Est

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 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).

 ( 111 )  215.062

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 02675

 ( 220 )  2014.09.03.

 ( 732 )  Mahmoud Fatime, Gyál (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Imre, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.063

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 01182

 ( 220 )  2014.04.16.

 ( 732 )  Korkut Ziya 40%, Szigetszentmiklós (HU)

 Bakir Mehmet Selim 30%, Budapest (HU)

 Ertunc Erdal 30%, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  43    Török jellegű vendéglátás.

 ( 111 )  215.064

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 01936

 ( 220 )  2014.06.20.
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 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  GINIZIL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  215.065

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 01900

 ( 220 )  2014.06.19.

 ( 732 )  Nádasi Ferenc, Szigethalom (HU)

 ( 740 )  dr. Csapó Gábor, Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KATLAN

 ( 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).

  45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  215.066

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 00806

 ( 220 )  2014.03.18.

 ( 732 )  Lidl Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Nikolett, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Magyarországról származó mesterséges édesítő készítmények.

5    Magyarországról származó diétás ételek gyógyászati és gyógyszerészeti célokra; pelenkák; táplálék

 kiegészítők; étrend-kiegészítő italok, étrend- és táplálék kiegészítők.

 29    Magyarországról származó hús, hal-, baromfi- és vadhús, ezen áruk tartósított, fagyasztott, szárított és/vagy

főtt formában is; hústermékek, haltermékek, baromfi termékek, vadhús termékek, kolbász és kolbásztermékek;

húskivonatok, puhatestűek és rákok, keménytestűek, ezen áruk tartósított, fagyasztott, szárított és/vagy főtt

formában is; tartósított, fagyasztott, szárított és/vagy főtt gyümölcsök és zöldségek, ezen áruk édesített és/vagy

savanyított formában; hüvelyesek; feldolgozott diófélék és mandulák:; zselék, dzsemek, lekvárok,

gyümölcsbefőttek, lekvárok (citrusfélékből), gyümölcspürék, krémek; tojások, a 29. osztályba tartozó tej és

tejtermékek; vaj, sajt, friss tej, pasztőrözött tej, író, kefir, tejszín, joghurt, aludttej, tejpor étkezési célokra;

joghurtból készült desszertek, aludttej és/vagy tejszín; feldolgozott mogyorófélék; étkezési olajok és zsírok;

margarin; sós krémek, mogyoróvaj, fűszerkrémek, olíva krém, paradicsomkrém, vegetáriánus krémek; készételek

és a 29. osztályba tartozó fagyasztott termékek; diétáskészítmények és a 29. osztályba tartozó nem gyógyászati

célra szolgáló élelmiszerek; gyümölcs és zöldség alapú snackek, burgonya rudak; a 29. osztályba tartozó

rágcsálnivalók; mindenfajta a 29. osztályba tartozó péksütemény; olyan készételek, amelyek túlnyomórészt a fenti

 élelmiszerekből állnak.

 30    Magyarországról származó kávé, tea, kakaó, cukor, természetes édesítőszerek, édes bevonatok és töltetek,

méhészeti termékek, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt és gabonakészítmények, gabonapelyhek, müzli; teljes

kiőrlésű lisztből készült termékek; lisztből készült tészták, ízesítőszerek/aromák italokhoz; kávé, tea, kakaó és

csokoládé italok; kávé, tea vagy kakaó készítmények alkoholos vagy nem alkoholos italok készítéséhez;

élelmiszerek ízesítők; kenyér; süteménytészta és sütemény, cukrászáru, édesség csokoládé és csokoládéból

készült áruk, desszertek; édes krémek; cukorkák, édességek, étkezési célú jég, fagylaltok és jégkrémek; jég;
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fagyasztott joghurt, sörbetek, szorbék (fagylaltok); puding; a 30. osztályba tartozó desszertek; méz, szirupok és

melasz; élesztő, sütőpor, keményítő; sütőkeverékek süteménykészítéshez, lepények, panír, tészta vagy

péksütemények; a 30. osztályba tartozó sütési alapanyagok; só, mustár; majonéz; ketchup; ecet, szószok,

ízesítőszerek, fűszeres mártások; salátaöntetek; fűszerek; fűszerkivonatok, szárított fűszerek; a 30. osztályba

tartozó készételek és fagyasztott ételek; diétás készítmények és a 30. osztályba tartozó nem gyógyászati célra

szolgáló élelmiszerek; gabonából készült snackek; sós snackek; készételek és sós snackek, kukorica, gabona liszt

és szezám alapú snackek; kekszek, rágcsálnivalók és krékerek; gombócok, galuskák, palacsinták, tészta, rizs és

gabona, pástétomok és piték, valamint liszttartalmú ételek, szendvicsek és pizza, tavaszi tekercs és tengeri alga

tekercs, gőzölt kenyér tekercs, tortilla-ételek; olyan készételek, amelyek túlnyomórészt a fenti élelmiszerekből

 állnak.

 31    Magyarországról származó gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; friss

gyümölcsök és zöldségek; friss fűszernövények; diófélék; vetőmagok, élő növények és virágok; szárított

növények; tápanyagok és élelmiszer adalékok állatok számára; táplálékok és takarmányok állatoknak; fekhelyek

 és almok állatoknak; maláta, élő állatok.

 32    Magyarországról származó sörök; alkoholmentes sörök; diétás sörök; malátasörök; ásványvizek és

szénsavas vizek; egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények

 italokhoz.

 33    Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) borok, habzóbor, pezsgő, szeszes

italok és likőrök, alkoholtartalmú tej mix italok, szeszes ital és/vagy bor alapú koktélok és aperitifek; bort

 tartalmazó italok; alkoholos készítmények alkoholos italok készítéséhez.

 35    Magyarországról származó reklám; marketing; eladási, értékesítési promóciók; élelmiszerekkel, luxus

 élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  215.067

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 01901

 ( 220 )  2014.06.19.

 ( 732 )  Nádasi Ferenc, Szigethalom (HU)

 ( 740 )  dr. Csapó Gábor, Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VÖRÖS KATLAN

 ( 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).

  45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  215.068

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 02385

 ( 220 )  2014.07.25.

 ( 732 )  Cellux Pack Csomagolástechnikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bacsek György, Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Dextrin ragasztó; gumik [ragasztók], nem papíripari vagy háztartási használatra; ipari ragasztószerek;

ragasztóanyag gumiabroncsokhoz; ragasztóanyagok törött tárgyak javításához; ragasztók falicsempéhez;

 ragasztók plakátokhoz; ragasztószerek [appretúrák]; ragasztószerek (ipari-).

 16    Ragasztóanyagok [enyvek] papíripari vagy háztartási használatra; ragasztó [enyv] papíripari vagy háztartási
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használatra; ragasztók [enyvek] papíripari vagy háztartási használatra; ragasztók papíripari vagy háztartási

használatra; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; ragasztószalagok papíripari vagy háztartási

 használatra.

  17    Ragasztószalagok, orvosi, papíripari vagy háztartási használattól eltérő használatra.

 ( 111 )  215.069

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 00416

 ( 220 )  2014.02.11.

 ( 732 )  Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Magyarországról származó gyógyszerkészítmények, gyógyszerészeti készítmények, gyógyszervegyészeti

készítmények, diagnosztikai készítmények, gyógyászati fogyasztószerek, gyógyhatású adalékanyagok, vegyi

 készítmények gyógyászati használatra.

  16    Nyomdaipari termékek.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 44    Egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, gyógyszerészeti tanácsadás, orvosi szolgáltatások,

 terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  215.070

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 01657

 ( 220 )  2014.05.22.

 ( 732 )  HEMORAT SOL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gergely Tamás, Gergely és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; ajvár [tartósított paprika];

alkoholban tartósított gyümölcsök; amerikai mogyoróvaj; áloé vera emberi fogyasztásra elkészítve;

burgonyaszirom; csemegeuborka; csontolaj, étkezési; datolya; dió, feldolgozott; erjesztett tejes italok étkezési

célokra; faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott fokhagyma; feldolgozott halikra; fésűkagylók,

nem élő; garnéla rákok, nem élő; gomba, tartósított; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök,

főtt; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták; gyümölcsszeletkék, apró; hagyma, tartósított; hal

mousse-ok; hal, nem élő; hal, tartósított; halból készített ételek; halfilé; halkonzervek; halliszt emberi

fogyasztásra; heringek; kagylók, (ehető-), nem élő; kagylók, nem élő; kakaóvaj; kandírozott [cukrozott]

gyümölcsök; kaviár; kimchi [erjesztett zöldségételek]; kókuszolaj; kókuszvaj; kókuszzsír; kukoricaolaj; kumisz

[tejes ital]; lazac; lecitin étkezési célokra; lekvár; lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; leves

készítmények; levesek; magvak, feldolgozott; mandula, darált; margarin; mazsola; májpástétom; milk shake-ek

[tejalapú frappé italok]; napraforgó magvak, feldolgozott; napraforgóolaj, étkezési; olajbogyó, tartósított; olajok,

étkezési; olívaolaj, étkezési; osztriga, nem élő; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; pálmamag olaj,

táplálkozási használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem

élő; repceolaj, étkezési; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya,

 chips.
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 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 111 )  215.071

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 13 03895

 ( 220 )  2013.12.31.

 ( 732 )  Tisza-Tó Fejlesztési Kft., Tiszafüred (HU)

 ( 740 )  Szalóczyné Hadnagy Erika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajak, 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).

 11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

 berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

  15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

tennékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek: kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

 lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából,gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy

műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésük 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).

 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak mas osztá)yokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály
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 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

 művirágok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

 karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru)

 33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; kikötői szolgáltatások.

  40    Anyagmegmunkálás (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); szabadvizi strandszolgáltatás; túravezetés; kulturális

tevékenységeket kiszolgáló kézműves bemutatóhely biztosítása; nevelési és sport tevékenységeket kiszolgáló

 természeti bemutatóhely biztosítása.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás); vendégszoba kiadás; vendégház kiadás.

 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) kozmetikai szolgáltatások.

 ( 111 )  215.072

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 01937

 ( 220 )  2014.06.20.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  COZIM

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  215.073

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 02052
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 ( 220 )  2014.06.30.

 ( 732 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.074

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 01932

 ( 220 )  2014.06.20.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  BONTON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  215.075

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 01789

 ( 220 )  2014.06.05.

 ( 732 )  Orbánné Bernáth Mónika, Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  dr. Ferencz Domonkos, Gyöngyös

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Bonbonok [cukorkák]; csokoládé.

 ( 111 )  215.076

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 01934

 ( 220 )  2014.06.20.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  BRENITA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  215.077

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 01926
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 ( 220 )  2014.06.20.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  DIODOLL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  215.078

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 01930

 ( 220 )  2014.06.20.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  ASSIMIL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  215.079

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 02388

 ( 220 )  2014.07.25.

 ( 732 )  Tóth András, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Elektromos és mechanikai érmével működő zárszerkezetek.

  35    Elektromos és mechanikai érmével működő zárszerkezetek forgalmazása.

 ( 111 )  215.080

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 01929

 ( 220 )  2014.06.20.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  ANKITTA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  215.081

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 01781

 ( 220 )  2014.06.05.

 ( 732 )  Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  BÉRES VITA-D

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  215.082

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 01923

 ( 220 )  2014.06.19.

 ( 732 )  PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC, Beverly Hills, California (US)

 ( 300 )  86162500 2014.01.10. US

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Illatszer készítmények, nevezetesen illatszerek, illatszer készítmények, kölnivíz [eau de toilette], kölnivíz

[eau de cologne], esszenciális olajok egyéni használatra; testápoló készítmények, úgymint szappanok, dezodorok,

azaz dezodorok és izzadásgátlók személyes használatra; testápolók, testkrémek, testpermetek, testlemosók;

 hintőporok; samponok, fürdőzselék, tusolózselék, fürdőolajok.

 ( 111 )  215.083

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 01171

 ( 220 )  2014.04.15.

 ( 732 )  Event for You Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  NOVILEX

 ( 511 )   41    Szakmai képzés.

  45    Jogi szolgáltatások; jogi kutatás.

 ( 111 )  215.084

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 01419

 ( 220 )  2014.05.06.

 ( 732 )  "Menta '94" Patika Bt., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

 mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 44    Betegápolási szolgáltatások, egészségügyi berendezések kölcsönzése, egészségügyi szolgáltatások,

 gyógyszerészeti tanácsadás.

 ( 111 )  215.085

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 01927

 ( 220 )  2014.06.20.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  DALMID

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  215.086
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 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 01184

 ( 220 )  2014.04.15.

 ( 732 )  Stuparu-Tóth Márta, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Viktor, Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lineo Coaching

 ( 511 )  35    Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; konzultáció személyzeti

 kérdésekben.

  41    Coaching [tréning]; oktatás; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése.

  45    Közvetítés [személyek közötti vitákban].

 ( 111 )  215.087

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 02158

 ( 220 )  2014.07.03.

 ( 732 )  Royal Borház Európa Kft., Szarvas (HU)

 ( 740 )  dr. Mészáros János József, Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

 ( 541 )  Anna Bora

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  215.088

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 02311

 ( 220 )  2014.07.21.

 ( 732 )  Kolor Projekt Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerényi Géza, Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Kinema

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.089

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 01928

 ( 220 )  2014.06.20.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  ADRINA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  215.090

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 01933

 ( 220 )  2014.06.20.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  BONIDAL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 111 )  215.091

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 01931

 ( 220 )  2014.06.20.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  BELLAMON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  215.092

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 02402

 ( 220 )  2014.07.28.

 ( 732 )  Takeda GmbH, Konstanz (DE)

 ( 740 )  Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyomor-bélrendszeri megbetegedések kezelésére szolgáló gyógyszerek.

 ( 111 )  215.093

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 02233

 ( 220 )  2014.07.14.

 ( 732 )  GDD Ingatlan Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Guy Dymschiz, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.094

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 01935

 ( 220 )  2014.06.20.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  CINEXON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  215.095

 ( 151 )  2015.02.19.

 ( 210 )  M 14 01667

 ( 220 )  2014.05.26.

 ( 732 )  Nagy Roland, Sukoró (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).
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 ( 111 )  215.096

 ( 151 )  2015.02.23.

 ( 210 )  M 14 02745

 ( 220 )  2014.09.09.

 ( 732 )  Szabó Károly, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékkártyák.

 ( 111 )  215.097

 ( 151 )  2015.02.23.

 ( 210 )  M 14 02625

 ( 220 )  2014.08.27.

 ( 732 )  ~HOLLAND ALMA~ Kft., Piricse (HU)

 ( 740 )  dr. Czére-Réti Gabriella, DR. CZÉRE-RÉTI ÜGYVÉDI IRODA, Debrecen

 ( 541 )  Luna

 ( 511 )  29    Almapüré, dzsemek, fagyasztott gyümölcsök, gyümölcs csipsz, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya zselé,

gyümölcskonzervek, tartósított gyümölcsök, párolt gyümölcs, gyümölcspép, gyümölcssaláták, kandírozott

 (cukrozott) gyümölcsök, kompótok, lekvár, snack ételek (gyümölcs alapú-).

  31    Friss gyümölcsök.

 32    Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok,

alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, alkoholmentes almabor, ásványvizek, ásványvizek (italok),

eszenciák italok előállításához, gyümölcslevek, alkoholmentes gyümölcsnektárok, készítmények italok

 előállításához, termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizek előállításához, vizek (italok).

 ( 111 )  215.098

 ( 151 )  2015.02.23.

 ( 210 )  M 14 02624

 ( 220 )  2014.08.27.

 ( 732 )  ~HOLLAND ALMA~ Kft., Piricse (HU)

 ( 740 )  dr. Czére-Réti Gabriella, DR. CZÉRE-RÉTI ÜGYVÉDI IRODA, Debrecen

 ( 541 )  Rozela

 ( 511 )  29    Almapüré, dzsemek, fagyasztott gyümölcsök, gyümölcs csipsz, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya zselé,

gyümölcskonzervek, tartósított gyümölcsök, párolt gyümölcs, gyümölcspép, gyümölcssaláták, kandírozott

 (cukrozott) gyümölcsök, kompótok, lekvár, snack ételek (gyümölcs alapú-).

  31    Friss gyümölcsök.

 32    Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok,

alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, alkoholmentes almabor, ásványvizek, ásványvizek (italok),

eszenciák italok előállításához, gyümölcslevek, alkoholmentes gyümölcsnektárok, készítmények italok

 előállításához, termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizek előállításához, vizek (italok).

 ( 111 )  215.099

 ( 151 )  2015.02.23.
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 ( 210 )  M 14 02430

 ( 220 )  2014.07.30.

 ( 732 )  Salamon Krisztián, Cserszegtomaj (HU)

 Borsics László Szabolcs, Cserszegtomaj (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 35    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) reklámozása, kerskedelme, azokkal kapcsolatos kereskedelmi

 adminisztráció és irodai munkák.

 ( 111 )  215.100

 ( 151 )  2015.02.23.

 ( 210 )  M 14 02252

 ( 220 )  2014.07.15.

 ( 732 )  PÉK-INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  FehérPék

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények.

 ( 111 )  215.101

 ( 151 )  2015.02.23.

 ( 210 )  M 14 01822

 ( 220 )  2014.06.12.

 ( 732 )  Albert Flórián, Budapest (HU)

 Albert Magdolna, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Albert Flórián közismert magyar labdarúgót ábrázoló jellegzetes mozdulat papíron, karton és ezen

anyagokból készült termékeken, fényképeken, képeken, posztereken, könyvjelzőkön, naptárakon, kártyákon,

matricákon, üdvözlőlapokon, noteszeken, prospektusokon, katalógusokon, újságokon, folyóiratokon,

 kézikönyveken, asztalterítőkön, zászlókon.

 25    Albert Flórián közismert magyar labdarúgót ábrázoló jellegzetes mozdulat ruházati cikkeken és cipőkön;

beleértve sportcipőket; sporttrikókat; sport lábbeliket; sálakat; sapkákat; térdnadrágokat; kesztyűket; zoknikat;

 fürdőruhákat; fürdőköpenyeket; törölközőket; pólókat; dzsekiket; kabátokat; harisnyákat is.

 32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek; és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készitmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével)(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

  35    Reklámozás és kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing tevékenység; reklámanyagok.

 41    Nevelés és szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek; beleértve a sportlétesítmények

üzemeltetése és szolgáltatásai; sportversenyek rendezése; stadionok bérlése; szabadidős tevékenységek nyújtása;

továbbá szórakoztatás; interneten, televíziókban, rádiókban keresztül; újság- és könyvkiadás; kulturális, sport és

 nevelés célú kiállítások szervezése.

  43    Vendéglátás, beleértve szállásadási szolgáltatásokat.

  45    Albert Flórián labdarugó utánpótlás és sportalapítvány személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  215.103

 ( 151 )  2015.02.24.

 ( 210 )  M 14 01194

 ( 220 )  2014.04.16.

 ( 732 )  DEGENFELD Szőlészeti, Borászati és Kereskedelmi Bt., Tarcal (HU)

 ( 740 )  dr. Tompa Zoltán, Tompa Ügyvédi Iroda, Sárospatak

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 111 )  215.104

 ( 151 )  2015.02.24.

 ( 210 )  M 14 01681

 ( 220 )  2014.05.27.

 ( 732 )  SW Umwelttechnik Magyarország Kft., Majosháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok.

 37    Előre gyártott parkolóház épületek összeállítása, szerelése, építés, előregyártott parkolóház építési és javítási

szolgáltatások, építési munkálatok, bontás előregyártott parkolóházaknál, előregyártott parkolóház építésével

kivitelezésével kapcsolatos információs szolgáltatások, parkolóház épület szerkezet épület fejlesztés, bontás,

építkezés, magasépítés, építkezések felügyelete(irányítás), építkezéssel(parkolóházak) kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások, építési projekt menedzsment szolgáltatások építési szolgáltatások, építési tanácsadó

szolgáltatások, építő mérnöki munkák helyszíni építési felügyelete, épület alapok építése, építési területek

 előkészítése.

 ( 111 )  215.105

 ( 151 )  2015.02.24.

 ( 210 )  M 14 01682

 ( 220 )  2014.05.27.

 ( 732 )  Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Udvardi György, Budaörs
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( 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).

 ( 111 )  215.106

 ( 151 )  2015.02.24.

 ( 210 )  M 14 01685

 ( 220 )  2014.05.28.

 ( 732 )  HNS Műszaki Fejlesztő Kft., Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,

 keltetőgépek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő,

egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; hangok vagy

képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek;

automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres

pénztárgépek; számológépek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

  40    Anyagmegmunkálás (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 szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.107

 ( 151 )  2015.02.24.

 ( 210 )  M 14 01809

 ( 220 )  2014.06.06.

 ( 732 )  International Investment Bank, Moszkva (RU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomtatott anyagok, köztük nyomtatott kiadványok, könyvek, magazinok, újságok, brosúrák, poszterek,

szórólapok, füzetek, noteszek, jegyzetfüzetek, naptárak, albumok, formanyomtatványok, hírlevelek, katalógusok,

 prospektusok, jelentések, beszámolók.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai szolgáltatások; üzleti

kutatások, értékelések, hatékonysági szakértők, piackutatás, kereskedelmi információk, statisztikai információk,

 üzleti információk, üzletvezetési és szervezeti konzultáció, üzleti konzultáció.
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 36    Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyek, pénzügyi szolgáltatások; ingatlanügyletek;

pénzügyi szolgáltatások, pénzügyi elemzések; biztosítási, banki, ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi értékelés;

értékpapírok kibocsátása és letétbe helyezése; értékpapírügyletek, pénzügyi ügyvitel, biztosítási információk,

banki, hitel-, pénzügyi kölcsönök, hitelkártya- és betétikártya-szolgáltatások, elektronikus tőkeátutalás,

tőkebefektetések, befektetési költségek, adóügyi értékelések, brókeri tevékenység, faktorálás; pénzügyi,

 biztosítási, hitelkonzultációs, konzultációs szolgáltatások az értékpapír-kibocsátással kapcsolatban.

 41    Oktatás; oktatás biztosítása; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; konferenciák és

szemináriumok szervezése és lebonyolítása, oktatások szervezése a pénzügyi tevékenységek, biztosítás, üzlet

 területén.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

 és kutató szolgáltatások; számítógépes hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  215.108

 ( 151 )  2015.02.24.

 ( 210 )  M 14 01810

 ( 220 )  2014.06.06.

 ( 732 )  International Investment Bank, Moszkva (RU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomtatott anyagok, köztük nyomtatott kiadványok, könyvek, magazinok, újságok, brosúrák, poszterek,

szórólapok, füzetek, noteszek, jegyzetfüzetek, naptárak, albumok, formanyomtatványok, hírlevelek, katalógusok,

 prospektusok, jelentések, beszámolók.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai szolgáltatások; üzleti

kutatások, értékelések, hatékonysági szakértők, piackutatás, kereskedelmi információk, statisztikai információk,

 üzleti információk, üzletvezetési és szervezeti konzultáció, üzleti konzultáció.

 36    Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyek, pénzügyi szolgáltatások; ingatlanügyletek;

pénzügyi szolgáltatások, pénzügyi elemzések; biztosítási, banki, ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi értékelés;

értékpapírok kibocsátása és letétbe helyezése; értékpapírügyletek, pénzügyi ügyvitel, biztosítási információk,

banki, hitel-, pénzügyi kölcsönök, hitelkártya- és betétikártya-szolgáltatások, elektronikus tőkeátutalás,

tőkebefektetések, befektetési költségek, adóügyi értékelések, brókeri tevékenység, faktorálás; pénzügyi,

 biztosítási, hitelkonzultációs, konzultációs szolgáltatások az értékpapír-kibocsátással kapcsolatban.

 41    Oktatás; oktatás biztosítása; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; konferenciák és

szemináriumok szervezése és lebonyolítása, oktatások szervezése a pénzügyi tevékenységek, biztosítás, üzlet

 területén.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

 és kutató szolgáltatások; számítógépes hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  215.109

 ( 151 )  2015.02.24.

 ( 210 )  M 14 01812

 ( 220 )  2014.06.10.

 ( 732 )  Kő Tamás, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
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 szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 111 )  215.110

 ( 151 )  2015.02.24.

 ( 210 )  M 14 01831

 ( 220 )  2014.06.12.

 ( 732 )  OPTEN Informatikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bán Gergely, Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    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).

 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).

 ( 111 )  215.111

 ( 151 )  2015.02.24.

 ( 210 )  M 14 01813

 ( 220 )  2014.06.10.

 ( 732 )  Danubetrade Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Fried Hotel

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.112

 ( 151 )  2015.02.24.

 ( 210 )  M 14 02197

 ( 220 )  2014.07.09.

 ( 732 )  Food Analytica Laboratóriumi és Innovációs Szolgáltató Kft., Gyula (HU)

 ( 541 )  FastStore

 ( 511 )   42    Minőségellenőrzés; műszaki szakértői tevékenység; vegyelemzés, kémiai analízis.

 ( 111 )  215.113

 ( 151 )  2015.02.24.

 ( 210 )  M 14 03121

 ( 220 )  2014.10.14.

 ( 732 )  Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda

 ( 511 )  41    Levelezés, fordítás, hiteles fordítás, fordítás hitelesítés, tolmácsolás, lektorálási szolgáltatás, kéziratok

korrektúrázása, írott szöveg kiadása; magyar, vagy idegen nyelvű hangfelvétel forrás-, illetve célnyelvre történő

leírása; audio felvételek készítése magyar és idegen nyelven; magyar és idegen nyelvű hangfelvételről audio

fordítás készítése; idegen nyelvi oktatás, nyelvi szakmai képzés, nyelvi közvetítéssel összefüggő tanácsadás;

 konferencia szervezés, oktatási célú konferencia szervezés; film feliratozás.
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 ( 111 )  215.114

 ( 151 )  2015.02.24.

 ( 210 )  M 14 03120

 ( 220 )  2014.10.14.

 ( 732 )  Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  OFFI

 ( 511 )  41    Levelezés, fordítás, hiteles fordítás, fordítás hitelesítés, tolmácsolás, lektorálási szolgáltatás, kéziratok

korrektúrázása, írott szöveg kiadása; magyar, vagy idegen nyelvű hangfelvétel forrás-, illetve célnyelvre történő

leírása; audio felvételek készítése magyar és idegen nyelven; magyar és idegen nyelvű hangfelvételről audio

fordítás készítése; idegen nyelvi oktatás, nyelvi szakmai képzés, nyelvi közvetítéssel összefüggő tanácsadás;

 konferencia szervezés, oktatási célú konferencia szervezés; film feliratozás.

 ( 111 )  215.118

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 14 01006

 ( 220 )  2014.04.01.

 ( 732 )  Capital & Investment Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Wéber Éva Zsófia, Budapest

  

( 546 )

 ( 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).

 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).

 ( 111 )  215.119

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 14 02006

 ( 220 )  2014.06.25.

 ( 732 )  Palásti József 100%, Kunszállás (HU)

 ( 740 )  Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AZ ÉLETRE

 ( 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).

 ( 111 )  215.120

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 14 01737

 ( 220 )  2014.06.02.

 ( 732 )  Makrodigit Informatikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyenes-Kovács Zoltán, Dr. Gyenes-Kovács Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  légi mentés
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 ( 511 )   42    Felhő alapú számítástechnika.

 ( 111 )  215.122

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 14 02198

 ( 220 )  2014.07.09.

 ( 732 )  Varga Nóra, Kecskemét (HU)

 ( 541 )  Ízfaktor

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  215.123

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 14 02458

 ( 220 )  2014.07.31.

 ( 732 )  Grózer Csaba 100%, Feketeerdő (HU)

 ( 740 )  Dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

 ( 541 )  GROZER-BIOCOMPOSITE

 ( 511 ) 1    Feldolgozatlan műgyanták, műanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok, biológiai készítmények, nem

gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra, enzimkészítmények ipari használatra, enyv, enyvező szerek,

enyvszerű faipari kötőanyagok, epoxigyanták nyers állapotban, fehérje [állati vagy növényi eredetű,

nyersanyagként], felületaktív anyagok műgyanták feldolgozatlan állapotban, tejfermentumok ipari célokra,

tejfermentumok kémiai használatra, vegyi termékek tudományos használatra (nem humán vagy állatgyógyászati

 használatra).

 12    Kerékpár hajtókarok, kerékpár kerékabroncsok, kerékpárkerekek, kerékpár kerékküllők,

kerékpárkormányok, kerékpárok, kerékpárpedálok, kerékpár sárvédők, kerékpártámaszok, kerékpártömlők,

 kerékpárvázak.

 28    Játékok, játékszerek; sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; íjak íjászathoz,

 íjászfelszerelések, gördeszkák.

 ( 111 )  215.124

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 14 02534

 ( 220 )  2014.08.13.

 ( 732 )  Dumaszínház Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kelen Dóra, Lendvai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dumaklub

 ( 511 )   41    Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  215.125

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 14 02286

 ( 220 )  2014.07.17.

 ( 732 )  dr. Oláh Fruzsina, Budapest (HU)

 Pozsonyi Erik, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és textiláruk; ágyneműk, asztalneműk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

 ( 111 )  215.126

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 14 02656

 ( 220 )  2014.09.01.

 ( 732 )  Ovisjel Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Textil matricák; felvarrható címkék; öntapadós címkék szövetből; melegen ragasztható tapadó szövetek;

 öntapadós anyagok textil matricák, címkék formájában.

 ( 111 )  215.127

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 13 02687

 ( 220 )  2013.09.18.

 ( 732 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dávid Alexandra, Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest

 ( 541 )  Alapblog

 ( 511 )  16    Albumok, almanachok, borítékok, blokkok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy

kartonból, ceruzák, cserélhető betétlapos fedőlapok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék, értesítések

(papíráruk), fedelek, kötések, borítók (papíráruk), folyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások,

hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek, iratgyűjtők, dossziék, irattartók, íróeszközök, írószerek,

írómappák, ívek, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek,

levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki lapok), matricák, lehúzóképek, naptárak, noteszok,

nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök (a készülékek kivételével), öntapadó címkék,

papíráruk, pénzcsipeszek, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek, prospektusok, szivargyűrűk,

szórólapok, szövegkiemelők (filctollak), tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására, tollak (irodai cikkek),

toll- és ceruzatartók (asztali), tolltartók, töltőtollak, újságok, üdvözlőlapok/krátyák, zacskók csomagolásra

 papírból vagy műanyagból, zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

 35    Gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton, pay per click (PPC) hirdetés, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése,

reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri hirdetés, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás,

 újságelőfizetések intézése mások számára.

 36    Bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások, gondoskodási alap szolgáltatások, jótékonysági célú gyűjtések,

on-line banki szolgáltatások, nyugdíjfolyósítási szolgáltatások, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi

elemzések, pénzügyi értékbecslés, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi információk nyújtása weboldalon

keresztül, pénzügyi menedzsment, pénzügyi szponzorálás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, tőkekihelyezés,

tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdei brókerszolgáltatások, tőzsdeügynöki tevékenység,

 vagyonkezelés.

 41    Coaching, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása,

eszmecserék/kollokviumok szervezése, gyakorlati képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása,
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kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus publikációk (nem

letölthetők), szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek kiadása

 (nem reklámcélú), szövegek leírása - nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  215.128

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 14 02535

 ( 220 )  2014.08.13.

 ( 732 )  EastNexo Tanácsadó Kft., Páty (HU)

 ( 740 )  dr. Jean Kornél, Balogh, B. Szabó, Jean és Társai 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).

 ( 111 )  215.129

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 14 02655

 ( 220 )  2014.08.29.

 ( 732 )  Products of Norway Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Szőke Viktor, Dr. Szőke Viktor Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Olajok gyógyászati használatra.

 ( 111 )  215.130

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 14 02773

 ( 220 )  2014.09.10.

 ( 732 )  SZÁLL-KER PLAST Kft., Dabas (HU)

 ( 740 )  Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  SZÁLL-KER PLAST

 ( 511 )  20    Vasúti műanyag termékek; műanyag termékek sínekhez; felső műanyag sínleszorítók; műanyag

rezgéscsillapítók sínekhez; műanyag alátét lemezek; műanyag csavarrögzítő betétek (tiplik); vasúti kocsi

 műanyag szerelvényei, felszerelései és alkatrészei.

 ( 111 )  215.131

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 14 02212

 ( 220 )  2014.07.10.

 ( 732 )  Pásztor Zsófia Eszter, Budapest (HU)

  ( 546 )
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 ( 511 )  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

 karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.132

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 14 02462

 ( 220 )  2014.08.01.

 ( 732 )  TIBIS Bt., Döbröce (HU)

 ( 740 )  dr. Takács Zoltán, Takács Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  mariska

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.133

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 14 02537

 ( 220 )  2014.08.14.

 ( 732 )  Ticket Sales Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kazsikné Szabó Erika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, fényképészeti, mozgóképi felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére,

továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek),

 DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); oktatási és szórakoztatási szolgáltatások a televízió, mozi, rádió

és színház vonatkozásában; rádió- és televízió programok, filmek és showműsorok készítése és előadása; a

televízió és rádió segítségével folytatott oktatás, vagy oktatás a televíziózásról és rádiózásról; szórákoztatás a

televízió, és a rádió segítségével; versenyek szervezése (oktatási vagy szórakoztatási célú); interaktív telefon

versenyek; publikáció; mozifilmek; showműsorok, rádió programok és televíziós programok készítése; rádió,

televízió, műhold, kábel, telefon, világháló és Internet segítségével folytatott oktatás és szórakoztatás; show

műsorok szervezése; hangfelvételek, előre felvett show műsorok, filmek, rádió és televízió műsorok bérbevétele;

videószalagok és videolemezek készítése; szórakoztató rádióműsorok készítése; szórakoztató televíziós műsorok

készítése; mozifilmek készítése; színházi műsorok készítése; játékok szervezése; televíziós szórakoztató műsorok

készítése a közönség telefon segítségével történő közreműködésével; mobiltelefon segítségével történő interaktív

 szórakoztató műsor; Internet felhasználásával történő játékok szervezése.

 ( 111 )  215.134

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 14 02538

 ( 220 )  2014.08.14.

 ( 732 )  AUTONOVA Export-Import Kft., Budapest (HU)
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 ( 541 )  YETI

 ( 511 )  1    Fagyálló hűtőfolyadék, koncentrált hűtőfolyadék, jégtelenítő folyadék, jégmentesítő készítmény.

 3    Ablakmosó folyadék, szélvédőmosó készítmény, szélvédőtisztító folyadék, készítmény.

 ( 111 )  215.135

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 14 02597

 ( 220 )  2014.08.26.

 ( 732 )  Goya Foods, Inc., New Jersey (US)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 )  GOYA

 ( 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).

 ( 111 )  215.136

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 14 02234

 ( 220 )  2014.07.14.

 ( 732 )  SPORT MOVE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Prónay Zsuzsanna, Dr. Prónay Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SPARTANFITT

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

 karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.137

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 13 03768

 ( 220 )  2013.12.16.

 ( 732 )  Hungária Pezsgőpincészet Pezsgőkészítő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pezsgők.

 ( 111 )  215.138

 ( 151 )  2015.02.25.
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 ( 210 )  M 13 03767

 ( 220 )  2013.12.16.

 ( 732 )  Hungária Pezsgőpincészet Pezsgőkészítő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pezsgők.

 ( 111 )  215.139

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 13 03766

 ( 220 )  2013.12.16.

 ( 732 )  Hungária Pezsgőpincészet Pezsgőkészítő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pezsgők.

 ( 111 )  215.140

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 13 03765

 ( 220 )  2013.12.16.

 ( 732 )  Hungária Pezsgőpincészet Pezsgőkészítő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pezsgők.

 ( 111 )  215.141

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 13 03760

 ( 220 )  2013.12.16.

 ( 732 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Concorde Alapkezelő Zrt.; Dávid Alexandra, Budapest

 ( 541 )  Platina Alapkezelő

 ( 511 )  16    Albumok, almanachok, borítékok, blokkok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírbólvagy

kartonból, ceruzák, cserélhető betétlapos fedőlapok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék, értesítések

(papíráruk), fedelek, kötések, boríték (papíráruk), folyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások,

hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek, iratgyűjtők, dossziék, irattartók, íróeszközök, írószerek,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 5. szám, 2015.03.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M485



írómappák, ívek, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek,

levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki lapok), matricák, lehúzóképek, naptárak, noteszok,

nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök (a készülékek kivételével), öntapadó címkék,

papíráruk, pénzcsipeszek, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek, prospektusok, szivargyűrűk,

szórólapok, szövegkiemelők (filctollak), tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására, tollak (irodai cikkek),

toll- és ceruzatartók (asztali), tolltartók, töltőtollak, újságok,üdvözlőlapok/kártyák, zacskók csomagolásra

 papírból vagy műanyagból, zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, bálok szervezése, elektronikus desktop kiadói tevékenység,

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása, fogadások tervezése [szórakoztatás], gyakorlati képzés [szemléltetés], iskolai

szolgáltatások [képzés], konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,

könyvkiadás, levelező tanfolyamok, mentorálás, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás,

on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása,

show-műsorok, show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai], szakmai újraképzés, szemináriumok

rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), szövegek

 leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 111 )  215.142

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 14 01903

 ( 220 )  2014.06.19.

 ( 732 )  Nádasi Ferenc, Szigethalom (HU)

 ( 740 )  dr. Csapó Gábor, Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VÖRÖS KATLAN FESZTIVÁL

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  215.143

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 14 01904

 ( 220 )  2014.06.19.

 ( 732 )  Nádasi Ferenc, Szigethalom (HU)

 ( 740 )  dr. Csapó Gábor, Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  215.144

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 14 01910

 ( 220 )  2014.06.18.

 ( 732 )  Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Fényképek, folyóiratok, szórólapok, transzparensek [papíráruk], újságok.

  35    Árbemutatás és vásár.

 41    Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, szórakoztatás, rádió- és televízió programok készítése,

tudatos fogyasztói szemlélet formálása, kialakítása, kapcsolatteremtés a fogyasztó és termelő között, gazdálkodást

érintő programok szervezése (agrár) (tájékoztató, informatív klubrendezvények; fórumok; farmlátogatások),

hagyományőrzés (gazdasági és kulturális), termelési kultúra továbbítása, megőrzése,hagyományőrző táborok,

felvonulások és bemutatók, kulturális tevékenységek; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások,

rendezvények szervezése néphagyományokat felelevenítő kiállítások, rendezvények szervezése; alkotóműhelyek

 szervezése és lebonyolítása (gyakorlat), elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.

 ( 111 )  215.145

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 14 01284

 ( 220 )  2014.04.25.

 ( 732 )  Magyar Testgyakorlók Köre, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fazekas Péter ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 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), ajándéktárgy célú

 papíráru, könyv, plakát, jegyzettömb, radír, toll, ceruza, kitűző, határidőnapló, névjegykártya-tartó.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 5. szám, 2015.03.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M487



 18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

 lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru),

ajándéktárgy célú sportruházat, mez, cipő, táska, sál, sapka, melegítő, kabát, kesztyű, esődzseki, hosszú- és

 rövidnadrág, zokni, sportszár, bikini, úszódressz, úszónadrág, úszósapka.

 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

 karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  35    Sporthoz, kulturális tevékenységhez tartozó ajándékbolt üzemeltetése, árusítás, sportruházati üzlet.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.146

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 14 01283

 ( 220 )  2014.04.25.

 ( 732 )  Magyar Testgyakorlók Köre, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fazekas Péter ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 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), ajándéktárgy célú

 papíráru, könyv, plakát, jegyzettömb, radír, toll, ceruza, kitűző, határidőnapló, névjegykártya-tartó.

 18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

 lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru),

ajándéktárgy célú sportruházat, mez, cipő, táska, sál, sapka, melegítő, kabát, kesztyű, esődzseki, hosszú- és

 rövidnadrág, zokni, sportszár, bikini, úszódressz, úszónadrág, úszósapka.

 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

 karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  35    Sporthoz, kulturális tevékenységhez tartozó ajándékbolt üzemeltetése, árusítás, sportruházati üzlet.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.147

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 14 01282

 ( 220 )  2014.04.25.

 ( 732 )  Magyar Testgyakorlók Köre, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fazekas Péter ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 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), ajándéktárgy célú

 papíráru, könyv, plakát, jegyzettömb, radír, toll, ceruza, kitűző, határidőnapló, névjegykártya-tartó.

 18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

 lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru),

ajándéktárgy célú sportruházat, mez, cipő, táska, sál, sapka, melegítő, kabát, kesztyű, esődzseki, hosszú- és

 rövidnadrág, zokni, sportszár, bikini, úszódressz, úszónadrág, úszósapka.

 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

 karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  35    Sporthoz, kulturális tevékenységhez tartozó ajándékbolt üzemeltetése, árusítás, sportruházati üzlet.
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.148

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 14 01285

 ( 220 )  2014.05.09.

 ( 732 )  Magyar Testgyakorlók Köre, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fazekas Péter ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  MTK Budapest 1888

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 16    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) ajándéktárgy célú

 papíráru, könyv, plakát, jegyzettömb, radír, toll, ceruza, kitűző, határidőnapló, névjegykártyatartó.

 18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

 lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru)

ajándéktárgy célú sportruházat, mez, cipő, táska, sál, sapka, melegítő, kabát, kesztyű, esődzseki, hosszú- és

 rövidnadrág, zokni, sportszár, bikini, úszódressz, úszónadrág, úszósapka.

 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

 karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  35    Sporthoz, kulturális tevékenységhez tartozó ajándékbolt üzemeltetése, árusítás, sportruházati üzlet.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.149

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 14 02300

 ( 220 )  2014.07.18.

 ( 732 )  Ocztos István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr
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( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámtevékenység, marketingszolgáltatások, szabadtéri hirdetés.

  37    Építészeti kivitelezési, javítási szolgáltatások, kültéri festés.

  41    Kulturális szolgáltatások, fényképek készítése, kulturális rendezvények és kiállítások.

 ( 111 )  215.150

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 14 02377

 ( 220 )  2014.07.24.

 ( 732 )  Wm. WRIGLEY Jr. Company, Chicago, Illinois (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 541 )  HEALTH IN GUM

 ( 511 ) 5    Közvetlenül préselhető gumi alapú por és édesítőszerek gyógyászati célú rágógumi előállításához;

gyógyszerészeti kötőanyagok tablettázott rágógumi előállításához; gumialappal és édesítőszerekkel készült

 közvetlenül préselhető por gyógyászati rágógumi.

 ( 111 )  215.151

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 14 02152

 ( 220 )  2014.07.02.

 ( 732 )  Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gombár Zsolt ügyvéd, Dr. Gombár Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Sztár-like

 ( 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).

 ( 111 )  215.152

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 210 )  M 14 02479

 ( 220 )  2014.08.05.

 ( 732 )  Miao Wei, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Eczet Mária, 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
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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).

 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).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  215.153

 ( 151 )  2015.02.24.

 ( 210 )  M 14 01699

 ( 220 )  2014.05.28.

 ( 732 )  Fridgepoint Ltd., London (GB)

 ( 541 )  Englandia vodka

 ( 511 )   33    Vodka.

 ( 111 )  215.154

 ( 151 )  2015.02.26.

 ( 210 )  M 14 01960

 ( 220 )  2014.06.20.

 ( 732 )  Balla Attila, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsolt, Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból áruminták terjesztése; árusító standok

bérbeadása; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; elosztó-, adagoló automaták kölcsönzése;

hirdetési hely kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi

tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; mások árui és

szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; önköltség-elemzés; Pay Per Click

(PPC) hirdetés piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása;

reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése

reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás;

reklámszövegek publikálása reklámszövegek szerkesztése reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;

sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletvezetéshez statisztikák összeállítása szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk

üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások

televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői
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szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti menedzselés

előadóművészek részéve; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás üzletvezetési

konzultáció üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók

 részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból;

egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning] elektronikus desktop kiadói tevékenység;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása fényképészet; fogadások tervezése [szórakoztatás];

fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; helyfoglalás show-műsorokra; időmérés sporteseményeken;

iskolai szolgáltatások [képzés]; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők on-line, nem letölthető videók biztosítása; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai] sorsjátékok lebonyolítása;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete;

szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; testnevelés; versenyek

 szervezése [oktatás vagy szórakoztatás] videofilmezés; zenei produkciók; zene összeállítása.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatok vagy dokumentumok

átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba csomagolástervezési szolgáltatások; divattervezés;

dokumentumok digitalizálása [szkennelés] elektronikus adattárolás; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete

honlap dizájn tanácsadás; hosting szolgáltatások web oldalakhoz ipari formatervezés; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül számítógépes adatok helyreállítása;

számítógépes rendszerek elemzése számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és

fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép

programok installációja számítógépprogramok kidolgozása számítógépprogramok korszerűsítése

számítógépprogramok kölcsönzése számítógép programok sokszorosítása; számítógép-programozás

számítógép-szoftver fenntartása számítógép szoftver tanácsadás számítógép vírusvédelmi szolgáltatások

 szerverbérlés; szoftverek mint szolgáltatások [SaaS].

 ( 111 )  215.155

 ( 151 )  2015.02.26.

 ( 210 )  M 14 01961

 ( 220 )  2014.06.20.

 ( 732 )  Darabos János, Hajdúsámson (HU)

 ( 740 )  Kiss Sára Judit, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 541 )  Szufla

 ( 511 )  32    Vizek, ásványvizek, forrásvíz, kezelt víz, elektromosan kezelt víz, szénsavmentes víz, szénsavval dúsított

 vagy szénsavas víz, szódavíz, hálózati víz, funkcionális italok, energia italok, egyéb alkoholmentes italok.

 ( 111 )  215.156

 ( 151 )  2015.02.26.

 ( 210 )  M 14 02247

 ( 220 )  2014.07.15.

 ( 732 )  SHARK-VISION Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kökény Zoltán, Tatabánya

 ( 541 )  Sharkvision

 ( 511 )  35    Gazdasági előrejelzések, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, piaci tanulmányok, piackutatás, szakmai
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konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, üzleti felvilágosítás, tanácsadás,

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzleti információk, munkaerő-toborzás, munkaerő-közvetítés és

-kölcsönzés, reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, terjesztése,

reklámfilmek előállítása, reklámidő bérlete távközlési médiumban, reklámszövegek publikálása és szerkesztése,

 reklámügynökségi tevékenység, sajtófigyelés.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Oktatás, szakmai és gyakorlati képzés, konferenciák, szemináriumok, szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása, szövegek kiadása.

 ( 111 )  215.157

 ( 151 )  2015.02.26.

 ( 210 )  M 14 02424

 ( 220 )  2014.07.30.

 ( 732 )  Alpokalja-Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület, Fertőszentmiklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  215.158

 ( 151 )  2015.02.26.

 ( 210 )  M 14 02425

 ( 220 )  2014.07.30.

 ( 732 )  Alpokalja-Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület, Fertőszentmiklós (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).

 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).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 5. szám, 2015.03.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M494



 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  215.159

 ( 151 )  2015.02.26.

 ( 210 )  M 14 02426

 ( 220 )  2014.07.30.

 ( 732 )  Alpokalja-Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület, Fertőszentmiklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.160

 ( 151 )  2015.02.26.

 ( 210 )  M 14 02427

 ( 220 )  2014.07.30.

 ( 732 )  Vega Fruit Tész Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Burgonya, friss; magvak (vetőmagvak); növények; zöldségek, friss.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; eladási propaganda

 mások számára; import-export ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; marketing; reklámozás.

  43    Vendéglátóipar.

 ( 111 )  215.161

 ( 151 )  2015.02.26.

 ( 210 )  M 14 02428

 ( 220 )  2014.07.30.

 ( 732 )  Vega Fruit Tész Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Hagymák, friss (zöldség); magvak (vetőmagvak); növények; zöldségek, friss.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; eladási propaganda
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 mások számára; import-export ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; marketing; reklámozás.

  43    Vendéglátóipar.

 ( 111 )  215.162

 ( 151 )  2015.02.26.

 ( 210 )  M 14 02499

 ( 220 )  2014.08.06.

 ( 732 )  BÓDIS EDELSTAHL-TECHNIK Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Gépjármű alkatrészek és tartozékok; alvázak; gépjármű részegységek; gépjármű vázak; rozsdamentes

 anyagból és titániumból készült kipufogódobok és csövek.

 ( 111 )  215.163

 ( 151 )  2015.02.26.

 ( 210 )  M 14 02500

 ( 220 )  2014.08.06.

 ( 732 )  CREDIN POLSKA Sp. z.o.o., Sobótka (PL)

 ( 740 )  Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gabonapehely termékek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; müzliszeletek; gabonatartalmú

szeletek és sütemények, magvak, gabonából és magvakból készült pelyhek, gabonamagvak, szezámmag és egyéb

zöldség- és gyümölcstermékek; gabonaszemekből előállított snack-ételek; féltermékek és kész keverékek gabona,

 gabonapehely és szezám alapú élelmiszercikkek előállításához.

 31    Keverékek mag, zöldség és gyümölcs, gabona, gyümölcs- és zöldségmag, gabonamag, valamint szezám

 alapú élelmiszercikkek előállításához.

 ( 111 )  215.165

 ( 151 )  2015.02.27.

 ( 210 )  M 14 02469

 ( 220 )  2014.08.04.

 ( 732 )  Weisz György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. László Áron Márk, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

 lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 5. szám, 2015.03.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M496



 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.166

 ( 151 )  2015.02.27.

 ( 210 )  M 14 02349

 ( 220 )  2014.07.22.

 ( 732 )  Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)

 ( 541 )  Germi

 ( 511 )   30    Tésztafélék.

 ( 111 )  215.167

 ( 151 )  2015.02.27.

 ( 210 )  M 14 02216

 ( 220 )  2014.07.08.

 ( 732 )  SOLAZ MÉDIA Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Újszász (HU)

 ( 740 )  dr. Illés Géza Márton, Dr. Illés Géza Márton Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása.

 41    Élő előadások bemutatása; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; rádió- és televízióprogramok

készítése; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szórakoztatás;

 szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

  43    Ételszobrászat; éttermek; vendéglátóipar.

 ( 111 )  215.168

 ( 151 )  2015.02.27.

 ( 210 )  M 14 00523

 ( 220 )  2014.02.20.

 ( 732 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  BUD Airport Hotel

 ( 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).

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  215.169

 ( 151 )  2015.02.27.

 ( 210 )  M 14 01015

 ( 220 )  2014.04.02.

 ( 732 )  DA-VI Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Veresegyház (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  16    A "Gazdálkodj okosan" társasjáték tárolására és a vásárlók figyelmének felhívására szolgáló papírból,

 kartonból készült kirakodó és polcrendszer (display).

  28    Játékok, játékszerek.

 ( 111 )  215.170

 ( 151 )  2015.02.27.

 ( 210 )  M 14 02548

 ( 220 )  2014.08.18.

 ( 732 )  CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ékes Edvárd, Ékes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CIB Kártyázó Számlacsomag

 ( 511 )   36    Bankügyletek; hitelkártya-szolgáltatások; biztosítások.

 ( 111 )  215.171

 ( 151 )  2015.02.27.

 ( 210 )  M 14 02292

 ( 220 )  2014.07.18.

 ( 732 )  Holland Pázsit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pap Béla, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )  27    Mesterséges gyep, műgyep, mesterséges gyep játékra használt felületek burkolására, mesterséges gyep

sportolásra használt felületek burkolására, mesterséges gyep szabadidős tevékenységhez használt felületek

 burkolására.

  31    Természetes gyep.

  44    Gyepgondozás, gyomirtás, kertművelés, tájkertész-szolgáltatások.

 ( 111 )  215.172

 ( 151 )  2015.02.27.

 ( 210 )  M 14 02547

 ( 220 )  2014.08.18.

 ( 732 )  PKN Audio Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangszórók, hangosbemondók; hangvisszaadó készülékek; hangátviteli készülékek; erősítők;

 hangfrekvenciás erősítő készülékek.

 ( 111 )  215.198
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 ( 151 )  2015.03.05.

 ( 210 )  M 14 01786

 ( 220 )  2014.06.05.

 ( 732 )  Diósgyőr FC Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák;

 ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémből és nem nemesfém

bevonattal); fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító

eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán-

 és fajanszáruk.

  24    Textíliák és textiláruk; ágy- és asztalneműk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

 ( 111 )  215.199

 ( 151 )  2015.03.05.

 ( 210 )  M 14 02508

 ( 220 )  2014.08.07.

 ( 732 )  Mixtura Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MIXTON

 ( 511 )  1    Szintetikus gyanták.

 19    Nem fém építőanyagok; burkolatok (nem fémből); bevonatok (építőanyagok); padlók; sírkövek, sírkő

 tartozékok; kö; útburkoló anyagok.

  37    Építés; építkezések felügyelete; útburkolás.

 ( 111 )  215.200

 ( 151 )  2015.03.05.

 ( 210 )  M 14 02507

 ( 220 )  2014.08.07.

 ( 732 )  Szabó Sándor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek (havi rendszerességgel megjelenő magazin).

  41    Kulturális tevékenység.
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 ( 111 )  215.201

 ( 151 )  2015.03.05.

 ( 210 )  M 14 02432

 ( 220 )  2014.07.30.

 ( 732 )  Calessino Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Biczó András, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  39    Utazásszervezés.

  41    Kulturális tevékenység.

 ( 111 )  215.202

 ( 151 )  2015.03.05.

 ( 210 )  M 14 02431

 ( 220 )  2014.07.30.

 ( 732 )  FEEL FLUX Kft., Óbudavár (HU)

 ( 740 )  dr. Csikós Kinga, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékszerek; trükkös játékok; bűvészkellékek; mágneses játék; örvényáramú mágneses ügyességi játék.

A rovat 129 darab közlést tartalmaz. 
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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 14 00962

 ( 220 ) 2014.03.28.

 ( 731 )  Mátrai László, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Szempilla (kozmetikai termékek).

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 191.971

 ( 210 ) M 04 02660

 ( 180 ) 2014.06.10.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  117.109

 ( 732 )  GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  117.236

 ( 732 )  Panadol GmbH, Buehl (DE)

 ( 111 )  117.287

 ( 732 )  Federal-Mogul Sintered Products Limited, Manchester (GB)

 ( 111 )  125.024

 ( 732 )  House of Prince A/S, Copenhagen V. (DK)

 ( 111 )  125.414

 ( 732 )  Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  139.512

 ( 732 )  CadLine Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  142.436

 ( 732 )  Szegedi Sütödék Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  142.596

 ( 732 )  Pelle D'oro Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  142.907

 ( 732 )  DIVERSEY IP INTERNATIONAL B.V., Utrecht (NL)

 ( 111 )  144.739

 ( 732 )  CISCO TECHNOLOGY, INC., San Jose (US)

 ( 111 )  144.790

 ( 732 )  H. J. HEINZ COMPANY (Pennsylvania állam törvényei szerint működő vállalat), Pittsburgh, Pennsylvania (US)

 ( 111 )  145.072

 ( 732 )  SmithKline Beecham Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  145.073

 ( 732 )  SmithKline Beecham Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  145.193

 ( 732 )  DIVERSEY IP INTERNATIONAL B.V., Utrecht (NL)

 ( 111 )  145.194

 ( 732 )  DIVERSEY IP INTERNATIONAL B.V., Utrecht (NL)

 ( 111 )  145.196

 ( 732 )  DIVERSEY IP INTERNATIONAL B.V., Utrecht (NL)

 ( 111 )  145.200
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 ( 732 )  DIVERSEY IP INTERNATIONAL B.V., Utrecht (NL)

 ( 111 )  146.138

 ( 732 )  DIVERSEY IP INTERNATIONAL B.V., Utrecht (NL)

 ( 111 )  146.140

 ( 732 )  DIVERSEY IP INTERNATIONAL B.V., Utrecht (NL)

 ( 111 )  146.769

 ( 732 )  Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  146.857

 ( 732 )  Dexcel Pharma Technologies Ltd., Or Akiva (IL)

 ( 111 )  146.922

 ( 732 )  YVES SAINT LAURENT, Párizs 75008 (FR)

 ( 111 )  146.946

 ( 732 )  YVES SAINT LAURENT, Párizs 75008 (FR)

 ( 111 )  146.953

 ( 732 )  Hepworth Building Products Limited,, Sheffield, South Yorkshire (GB)

 ( 111 )  147.052

 ( 732 )  MBE WORLDWIDE S.P.A., Milano (IT)

 ( 111 )  147.065

 ( 732 )  THE GILLETTE COMPANY, Boston, Massachusetts (US)

 ( 111 )  147.163

 ( 732 )  Genossenschaft Deutscher Brunnen eG, Bonn (DE)

 ( 111 )  147.191

 ( 732 )  MUNDIPHARMA AG,, Basel (CH)

 ( 111 )  147.421

 ( 732 )  L'OREAL (Société anonyme), Paris (FR)

 ( 111 )  147.448

 ( 732 )  Glenn Miller Productions, Inc. (New York állam törvényei szerint működő cég), Lake Mary (US)

 ( 111 )  147.453

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 111 )  147.844

 ( 732 )  Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  148.379

 ( 732 )  Renaissance Hotel Holdings, Inc., (Delaware államban bejegyzett cég), Bethesda (US)

 ( 111 )  148.522

 ( 732 )  SmithKline Beecham Limited, Brentford, Middlesex (GB)
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 ( 111 )  152.875

 ( 732 )  The Isopure Company, LLC. (Delaware limited liability company), Hauppauge, New York (US)

 ( 111 )  156.699

 ( 732 )  Chr. Hansen A/S, Horsholm (DK)

 ( 111 )  156.923

 ( 732 )  Gulácsi és Fia Elektromechanikai Kft., Pécs (HU)

 ( 111 )  181.350

 ( 732 )  Actavis Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  181.351

 ( 732 )  Actavis Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  181.352

 ( 732 )  Actavis Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  181.353

 ( 732 )  Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  181.533

 ( 732 )  Navayo Research Kft., Jászberény (HU)

 ( 111 )  183.317

 ( 732 )  "GALLUS" Baromfitenyésztő és Keltető Kft., Devecser (HU)

 ( 111 )  184.467

 ( 732 )  Foltin-Globe Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 111 )  184.611

 ( 732 )  Liu Xiao Qin, Budapest (HU)

 ( 111 )  184.659

 ( 732 )  Nyomell Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  184.740

 ( 732 )  VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)

 ( 111 )  184.999

 ( 732 )  MAXBALLOON Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.288

 ( 732 )  GRANIT Csiszolószerszám Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.289

 ( 732 )  GRANIT Csiszolószerszám Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.291

 ( 732 )  GRANIT Csiszolószerszám Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  185.344

 ( 732 )  COM-PASSZ Kft., Fonyód (HU)

 ( 111 )  185.409

 ( 732 )  EURO-ELZETT Kft., Sopron (HU)

 ( 111 )  185.410

 ( 732 )  EURO-ELZETT Kft., Sopron (HU)

 ( 111 )  185.597

 ( 732 )  Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.634

 ( 732 )  Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.635

 ( 732 )  Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.681

 ( 732 )  Verpelét Város Önkormányzata, Verpelét (HU)

 ( 111 )  186.108

 ( 732 ) Obschestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostiu GLAVSPIRTTREST (Oroszországi Korlátolt Felelősségű

 Társaság), Moscow Region (RU)

 ( 111 )  186.115

 ( 732 ) Obschestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostiu GLAVSPIRTTREST (Oroszországi Korlátolt Felelősségű

 Társaság), Moscow Region (RU)

 ( 111 )  186.126

 ( 732 )  RIPCA Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  186.145

 ( 732 )  Marston Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  186.199

 ( 732 )  Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  186.212

 ( 732 )  Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  186.428

 ( 732 )  Hajdúsági Sütödék Zrt., Debrecen (HU)

 ( 111 )  186.433

 ( 732 )  Dexter Informatikai Kft., Pécs (HU)

 ( 111 )  186.577

 ( 732 )  Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalma (HU)

 ( 111 )  186.673
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 ( 732 )  Wyeth LLC, Madison, New Jersey (US)

 ( 111 )  186.726

 ( 732 )  Virgo Project Sp. z o.o., Wroclaw (PL)

 ( 111 )  186.852

 ( 732 )  GRANACO Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  186.857

 ( 732 )  Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  186.871

 ( 732 )  Újpesti Torna Egylet, Budapest (HU)

 ( 111 )  186.883

 ( 732 )  Intervet International B.V., , Boxmeer (NL)

 ( 111 )  187.251

 ( 732 )  UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

 ( 111 )  187.408

 ( 732 )  BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)

 ( 111 )  187.588

 ( 732 )  MASTERPLAST Nyrt., Sárszentmihály (HU)

 ( 111 )  187.589

 ( 732 )  MASTERPLAST Nyrt., Sárszentmihály (HU)

 ( 111 )  187.654

 ( 732 )  MASTERPLAST Nyrt., Sárszentmihály (HU)

 ( 111 )  187.805

 ( 732 )  Neutrogena Corporation (Delaware államban bejegyzett cég), Los Angeles, California (US)

 ( 111 )  188.311

 ( 732 )  Advance Magazine Publishers Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  188.425

 ( 732 )  Neutrogena Corporation (Delaware államban bejegyzett cég), Los Angeles, California (US)

 ( 111 )  188.783

 ( 732 )  Neutrogena Corporation (Delaware államban bejegyzett cég), Los Angeles, California (US)

 ( 111 )  188.794

 ( 732 )  Neutrogena Corporation (Delaware államban bejegyzett cég), Los Angeles, California (US)

 ( 111 )  188.795

 ( 732 )  MASTERPLAST Nyrt., Sárszentmihály (HU)

 ( 111 )  188.899

 ( 732 )  Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Budapest (HU)
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 ( 111 )  188.901

 ( 732 )  Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Budapest (HU)

 ( 111 )  188.908

 ( 732 )  Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Budapest (HU)

 ( 111 )  189.122

 ( 732 )  BAMED AG, Wollerau (CH)

 ( 111 )  189.147

 ( 732 )  Neutrogena Corporation, Los Angeles, California (US)

 ( 111 )  189.256

 ( 732 )  Mediaworks Kiadó és Nyomda KFt., Budapest (HU)

 ( 111 )  189.927

 ( 732 )  Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.598

 ( 732 )  Beney Péter Árpád, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.368

 ( 732 )  STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)

 ( 111 )  193.382

 ( 732 )  Robert Wilfred Carroll, Monrovia, California (US)

 William F Carroll, Bradbury, California (US)

 Michael T Carroll, Bradbury, California (US)

 Noel Carroll, Mayfair (GB)

 ( 111 )  194.973

 ( 732 )  Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.477

 ( 732 )  Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V., Zug (CH)

 ( 111 )  212.478

 ( 732 )  Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V., Zug (CH)

A rovat 97 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  164.913

 ( 732 )  One Jeanswear Group Inc.(a New York corporation), New York, New York (US)

 ( 111 )  169.158

 ( 732 )  One Jeanswear Group Inc.(a New York corporation), New York, New York (US)

 ( 111 )  169.502

 ( 732 )  One Jeanswear Group Inc.(a New York corporation), New York, New York (US)

 ( 111 )  186.857

 ( 732 )  Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  187.581

 ( 732 )  EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  211.621

 ( 732 )  Kempinski Hotel Budapest Zrt., Budapest (HU)

A rovat 6 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  147.453

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 740 )  Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  156.699

 ( 732 )  Chr. Hansen A/S, Horsholm (DK)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  173.721

 ( 732 )  ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG, Köln (DE)

 ( 740 )  Holló & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  181.533

 ( 732 )  Navayo Research Kft., Jászberény (HU)

 ( 740 )  Dr. Szőnyi Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  182.831

 ( 732 )  Amine Aour Middle East Foods S.A.L., Beirut (LB)

 ( 740 )  dr. Hámori Ágnes, Budapest

 ( 111 )  186.108

 ( 732 ) Obschestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostiu GLAVSPIRTTREST (Oroszországi Korlátolt Felelősségű

 Társaság), Moscow Region (RU)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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 ( 111 )  186.115

 ( 732 ) Obschestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostiu GLAVSPIRTTREST (Oroszországi Korlátolt Felelősségű

 Társaság), Moscow Region (RU)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  199.804

 ( 732 )  Vágó Réka, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 8 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  147.453

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 111 )  156.699

 ( 732 )  Chr. Hansen A/S, Horsholm (DK)

 ( 111 )  181.533

 ( 732 )  Navayo Research Kft., Jászberény (HU)

 ( 111 )  182.831

 ( 732 )  Amine Aour Middle East Foods S.A.L., Beirut (LB)

 ( 111 )  186.108

 ( 732 ) Obschestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostiu GLAVSPIRTTREST (Oroszországi Korlátolt Felelősségű

 Társaság), Moscow Region (RU)

 ( 111 )  186.115

 ( 732 ) Obschestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostiu GLAVSPIRTTREST (Oroszországi Korlátolt Felelősségű

 Társaság), Moscow Region (RU)

A rovat 6 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  117.236

 ( 732 )  Panadol GmbH, Buehl (DE)

 ( 111 )  125.024

 ( 732 )  House of Prince A/S, Copenhagen V. (DK)

 ( 111 )  142.907

 ( 732 )  DIVERSEY IP INTERNATIONAL B.V., Utrecht (NL)

 ( 111 )  145.193

 ( 732 )  DIVERSEY IP INTERNATIONAL B.V., Utrecht (NL)
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 ( 111 )  145.194

 ( 732 )  DIVERSEY IP INTERNATIONAL B.V., Utrecht (NL)

 ( 111 )  145.196

 ( 732 )  DIVERSEY IP INTERNATIONAL B.V., Utrecht (NL)

 ( 111 )  145.200

 ( 732 )  DIVERSEY IP INTERNATIONAL B.V., Utrecht (NL)

 ( 111 )  146.138

 ( 732 )  DIVERSEY IP INTERNATIONAL B.V., Utrecht (NL)

 ( 111 )  146.140

 ( 732 )  DIVERSEY IP INTERNATIONAL B.V., Utrecht (NL)

 ( 111 )  147.448

 ( 732 )  Glenn Miller Productions, Inc. (New York állam törvényei szerint működő cég), Lake Mary (US)

 ( 111 )  178.083

 ( 732 )  Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, Steinhausen (CH)

 ( 111 )  181.350

 ( 732 )  Actavis Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  181.351

 ( 732 )  Actavis Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  181.352

 ( 732 )  Actavis Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  181.353

 ( 732 )  Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  183.319

 ( 732 )  Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, Steinhausen (CH)

 ( 111 )  184.467

 ( 732 )  Foltin-Globe Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 111 )  184.740

 ( 732 )  VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)

 ( 111 )  184.999

 ( 732 )  MAXBALLOON Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.344

 ( 732 )  COM-PASSZ Kft., Fonyód (HU)

 ( 111 )  185.597

 ( 732 )  Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.634
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 ( 732 )  Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.635

 ( 732 )  Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.681

 ( 732 )  Verpelét Város Önkormányzata, Verpelét (HU)

 ( 111 )  186.108

 ( 732 ) Obschestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostiu GLAVSPIRTTREST (Oroszországi Korlátolt Felelősségű

 Társaság), Moscow Region (RU)

 ( 111 )  186.115

 ( 732 ) Obschestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostiu GLAVSPIRTTREST (Oroszországi Korlátolt Felelősségű

 Társaság), Moscow Region (RU)

 ( 111 )  186.199

 ( 732 )  Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  186.852

 ( 732 )  GRANACO Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  188.462

 ( 732 )  Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, Steinhausen (CH)

 ( 111 )  188.899

 ( 732 )  Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Budapest (HU)

 ( 111 )  188.901

 ( 732 )  Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Budapest (HU)

 ( 111 )  188.908

 ( 732 )  Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Budapest (HU)

 ( 111 )  189.021

 ( 732 )  Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, Steinhausen (CH)

 ( 111 )  189.927

 ( 732 )  Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.329

 ( 732 )  Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, Steinhausen (CH)

 ( 111 )  191.367

 ( 732 )  Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, Steinhausen (CH)

 ( 111 )  194.973

 ( 732 )  Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

A rovat 37 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 14 01580

 ( 731 )  Fábián Miklós 50%, Békéscsaba (HU)

 Mochnács Emese 50%, Békéscsaba (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 210 )  M 14 01754

 ( 731 )  Szabó Péter, Debrecen (HU)

 ( 210 )  M 14 02664

 ( 731 )  Hunapu Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budaörs (HU)

 ( 210 )  M 14 03322

 ( 731 )  GUSTO DEL MUNDO Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 14 03323

 ( 731 )  GUSTO DEL MUNDO Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 14 03324

 ( 731 )  GUSTO DEL MUNDO Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 14 03325

 ( 731 )  GUSTO DEL MUNDO Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 14 03326

 ( 731 )  GUSTO DEL MUNDO Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 14 03327

 ( 731 )  GUSTO DEL MUNDO Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 14 03328

 ( 731 )  GUSTO DEL MUNDO Kft., Budapest (HU)

A rovat 9 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 14 02834

 ( 731 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

 ( 740 )  dr. Orbán Zsombor, Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 14 02835

 ( 731 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
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 ( 740 )  dr. Orbán Zsombor, Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 14 03621

 ( 731 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

 ( 740 )  Orbán Ügyvédi Iroda, dr. Orbán Zsombor ügyvéd, Budapest

 ( 210 )  M 14 03784

 ( 731 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

 ( 740 )  dr. Orbán Zsombor, Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 210 )  M 14 02957

 ( 731 )  Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 14 03314

 ( 731 )  Schnaider Polymetall Kft., Piliscsaba (HU)

 ( 210 )  M 14 03875

 ( 731 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 14 03913

 ( 731 )  DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Zrt., Budapest (HU)

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  705.096

 ( 541 )  GOEMAR MULTOLEO

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  811.614

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 16, 25, 28, 41

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  817.023

  ( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 21

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  867.704

  

( 546 )

 ( 511 )  1-2, 5, 17, 19

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  938.133

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.070.482

  

( 546 )

 ( 511 )  16, 18

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014
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 ( 111 )  1.101.686

  

( 546 )

 ( 511 )  7-9, 11-12, 20-21

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.102.322

 ( 541 )  ROCKS

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.148.116

 ( 541 )  LabGear

 ( 511 )  1, 8-9, 11, 16

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.169.291

  

( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.169.377

  
( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.201.729

 ( 541 )  walk on air

 ( 511 )  10, 25, 44

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.219.886

 ( 541 )  AlternativaPlatform

 ( 511 )  9, 35, 38, 41-42

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.225.065

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 35, 41

 ( 580 )  2014.12.04.
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 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.225.098

 ( 541 )  NAT SNACK

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.225.116

  
( 546 )

 ( 511 )  3, 8

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.225.220

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 38-39, 42

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.225.275

  ( 546 )

 ( 511 )  29-32, 43

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.225.287

 ( 541 )  XRAY

 ( 511 )  12, 16, 35

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.225.327

 ( 541 )  GWATT

 ( 511 )  9, 42

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.225.352

  
( 546 )

 ( 511 )  19, 35, 37

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.225.389
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( 546 )

 ( 511 )  5, 29-30

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.225.450

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.225.467

 ( 541 )  EXCIPRESS

 ( 511 )  1, 5

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.225.497

 ( 541 )  CHOCO LOCO

 ( 511 )  29-30, 32

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.225.526

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.225.562

 ( 541 )  POMIDORKA

 ( 511 )  29-32, 43

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014
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 ( 111 )  1.225.655

  ( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.225.674

 ( 541 )  GIORGIO

 ( 511 )  9, 14, 18, 25

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.225.771

 ( 541 )  STRIPED TUMMY

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.225.799

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.225.805

 ( 541 )  BIG & BEAUTIFUL ZIG ZAG

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.225.824

 ( 541 )  high C

 ( 511 )  29-30, 32

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.225.833

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.225.837
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( 546 )

 ( 511 )  41

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.225.845

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.225.869

 ( 541 )  CAMP-LET

 ( 511 )  12, 22

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.225.886

 ( 541 )  LIVITY

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.225.943

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 35, 41

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.225.975

  

( 546 )

 ( 511 )  2, 19, 35

 ( 580 )  2014.12.04.
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 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.226.016

 ( 541 )  FUNNY FACES

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.226.017

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.226.018

 ( 541 )  FUNNY COWS

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.226.019

 ( 541 )  VICTORY OF TASTE

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.226.020

 ( 541 )  SOFTCOW

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.226.021

 ( 541 )  BALDIVEL

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.226.022

 ( 541 )  BALDIVIAN

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.226.036

 ( 541 )  ESSENTIOUS

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014
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 ( 111 )  1.226.077

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.226.115

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 29-30, 32, 42

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.226.156

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.226.191

  

( 546 )

 ( 511 )  19, 35, 37

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.226.198

  

( 546 )

 ( 511 )  12, 36, 39

 ( 580 )  2014.12.04.

 ( 450 )  GAZ 47/2014

 ( 111 )  1.226.263
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( 546 )

 ( 511 )  32-33, 35, 39, 43

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.226.341

 ( 541 )  POCKET

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.226.388

  

( 546 )

 ( 511 )  31

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.226.431

  
( 546 )

 ( 511 )  7, 9

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.226.509

  
( 546 )

 ( 511 )  28

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.226.543

 ( 541 )  GRAND SEIGNEUR

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.226.583

  ( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.226.640

 ( 541 )  SHURTECH

 ( 511 )  16-17

 ( 580 )  2014.12.11.
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 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.226.657

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 18, 20

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.226.658

  ( 546 )

 ( 511 )  27

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.226.659

  

( 546 )

 ( 511 )  41

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.226.660

 ( 541 )  Tap-House

 ( 511 )  25, 32-33, 43

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.226.684

  

( 546 )

 ( 511 )  2, 19, 35

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.226.701

 ( 541 )  TRIGELAN

 ( 511 )  5
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 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.226.718

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.226.719

 ( 541 )  TENDER CALF

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.226.720

 ( 541 )  NICELY&TERRIBLY

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.226.721

  
( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.226.792

 ( 541 )  DULASSETA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.226.793

 ( 541 )  LYNGARA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.226.794

 ( 541 )  PRAGIOLA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.226.795

 ( 541 )  DULOXENTA
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 ( 511 )  5

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.226.894

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 29-30, 32, 42

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.226.946

 ( 541 )  IQCHOCOUP

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.227.050

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 19, 37

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.227.129

  
( 546 )

 ( 511 )  1, 3-4, 9, 11-12, 14, 16, 18, 21, 24-25, 28, 30, 32, 35, 37, 41

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.227.130

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 3-4, 9, 11-12, 14, 16, 18, 21, 24-25, 28, 30, 32, 35, 37, 41

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.227.159

  
( 546 )

 ( 511 )  12, 36, 39

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.227.166
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( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.227.177

 ( 541 )  FUEL PASS

 ( 511 )  4, 9, 37

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.227.208

  
( 546 )

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.227.209

  

( 546 )

 ( 511 )  21

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.227.249

 ( 541 )  LYNGARA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.227.259

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 38

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.227.280
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  ( 546 )

 ( 511 )  6, 9, 12, 25, 28

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.227.294

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.227.298

  

( 546 )

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.227.353

  

( 546 )

 ( 511 )  33, 35

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

 ( 111 )  1.227.354

 ( 541 )  BELLCONTOUR

 ( 511 )  5, 10

 ( 580 )  2014.12.11.

 ( 450 )  GAZ 48/2014

A rovat 92 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  717.141

 ( 151 )  2015.03.03.

 ( 111 )  722.183

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  814.145

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  827.857

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  845.694

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  888.201

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  908.144

 ( 151 )  2015.03.03.

 ( 111 )  1.051.994

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.081.834

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.160.105

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.185.661

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.208.887

 ( 151 )  2015.03.02.

 ( 111 )  1.208.948

 ( 151 )  2015.03.02.

 ( 111 )  1.208.958

 ( 151 )  2015.03.02.

 ( 111 )  1.209.012

 ( 151 )  2015.03.02.

 ( 111 )  1.209.019

 ( 151 )  2015.03.02.
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 ( 111 )  1.209.025

 ( 151 )  2015.03.02.

 ( 111 )  1.209.036

 ( 151 )  2015.03.02.

 ( 111 )  1.209.049

 ( 151 )  2015.03.02.

 ( 111 )  1.209.050

 ( 151 )  2015.03.02.

 ( 111 )  1.209.059

 ( 151 )  2015.03.02.

 ( 111 )  1.209.063

 ( 151 )  2015.03.05.

 ( 111 )  1.209.065

 ( 151 )  2015.03.02.

 ( 111 )  1.209.072

 ( 151 )  2015.03.02.

 ( 111 )  1.209.102

 ( 151 )  2015.03.03.

 ( 111 )  1.209.104

 ( 151 )  2015.03.03.

 ( 111 )  1.209.116

 ( 151 )  2015.03.03.

 ( 111 )  1.209.173

 ( 151 )  2015.03.03.

 ( 111 )  1.209.236

 ( 151 )  2015.03.03.

 ( 111 )  1.209.272

 ( 151 )  2015.03.03.

 ( 111 )  1.209.388

 ( 151 )  2015.03.03.

 ( 111 )  1.209.476

 ( 151 )  2015.03.03.

 ( 111 )  1.209.490

 ( 151 )  2015.03.03.

 ( 111 )  1.209.518
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 ( 151 )  2015.03.03.

 ( 111 )  1.209.547

 ( 151 )  2015.03.03.

 ( 111 )  1.209.587

 ( 151 )  2015.03.03.

 ( 111 )  1.209.652

 ( 151 )  2015.03.03.

 ( 111 )  1.209.676

 ( 151 )  2015.03.03.

 ( 111 )  1.209.685

 ( 151 )  2015.03.03.

 ( 111 )  1.209.702

 ( 151 )  2015.03.03.

 ( 111 )  1.209.721

 ( 151 )  2015.03.03.

 ( 111 )  1.209.732

 ( 151 )  2015.03.03.

 ( 111 )  1.209.755

 ( 151 )  2015.03.03.

 ( 111 )  1.209.757

 ( 151 )  2015.03.03.

 ( 111 )  1.211.324

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.211.325

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.211.327

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.211.328

 ( 151 )  2015.02.25.

 ( 111 )  1.211.332

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.211.347

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.211.377

 ( 151 )  2015.03.12.
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 ( 111 )  1.211.412

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.211.467

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.211.507

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.211.743

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.211.843

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.211.911

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.211.936

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.212.277

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.212.372

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.212.373

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.212.397

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.212.413

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.212.446

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.212.469

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.212.522

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.212.564

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.212.591

 ( 151 )  2015.03.12.
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 ( 111 )  1.212.611

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.212.623

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.212.651

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.212.659

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.212.662

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.212.725

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.212.755

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.212.763

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.212.813

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.212.826

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.212.847

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.212.855

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.212.882

 ( 151 )  2015.03.12.

 ( 111 )  1.212.924

 ( 151 )  2015.03.12.

A rovat 82 darab közlést tartalmaz. 
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