
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 13 02687

 ( 220 ) 2013.09.18.

 ( 731 )  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,

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.

 ( 210 ) M 13 03760

 ( 220 ) 2013.12.16.

 ( 731 )  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,

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,
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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].

 ( 210 ) M 13 03765

 ( 220 ) 2013.12.16.

 ( 731 )  Hungária Pezsgőpincészet Pezsgőkészítő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pezsgők.

 ( 210 ) M 13 03766

 ( 220 ) 2013.12.16.

 ( 731 )  Hungária Pezsgőpincészet Pezsgőkészítő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pezsgők.

 ( 210 ) M 13 03767

 ( 220 ) 2013.12.16.

 ( 731 )  Hungária Pezsgőpincészet Pezsgőkészítő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   33    Pezsgők.

 ( 210 ) M 13 03768

 ( 220 ) 2013.12.16.

 ( 731 )  Hungária Pezsgőpincészet Pezsgőkészítő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pezsgők.

 ( 210 ) M 13 03895

 ( 220 ) 2013.12.31.

 ( 731 )  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).
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 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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás) kozmetikai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 00416

 ( 220 ) 2014.02.11.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 14 00523

 ( 220 ) 2014.02.20.

 ( 731 )  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).

 ( 210 ) M 14 01006

 ( 220 ) 2014.04.01.

 ( 731 )  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).

 ( 210 ) M 14 01015
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 ( 220 ) 2014.04.02.

 ( 731 )  DA-VI Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Veresegyház (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    A "Gazdálkodj okosan" társasjáték tárolására és a vásárlók figyelmének felhívására szolgáló papírból,

 kartonból készült kirakodó és polcrendszer (display).

  28    Játékok, játékszerek.

 ( 210 ) M 14 01194

 ( 220 ) 2014.04.16.

 ( 731 )  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).

 ( 210 ) M 14 01251

 ( 220 ) 2014.04.23.

 ( 731 )  New Wave Production Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fekete-Győr Ákos,Fekete-Győr Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01282

 ( 220 ) 2014.04.25.

 ( 731 )  Magyar Testgyakorlók Köre, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fazekas Péter ügyvéd, Budapest

  

( 546 )
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 ( 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.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01283

 ( 220 ) 2014.04.25.

 ( 731 )  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).
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 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.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01284

 ( 220 ) 2014.04.25.

 ( 731 )  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, napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

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

 ( 210 ) M 14 01285

 ( 220 ) 2014.05.09.

 ( 731 )  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).

 ( 210 ) M 14 01681
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 ( 220 ) 2014.05.27.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 14 01682

 ( 220 ) 2014.05.27.

 ( 731 )  Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Udvardi György, Budaörs

  

( 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 01685

 ( 220 ) 2014.05.28.

 ( 731 )  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).
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 ( 210 ) M 14 01695

 ( 220 ) 2014.05.28.

 ( 731 )  Gallo Pack Kft., Nagytarcsa (HU)

  

( 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).

 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 01699

 ( 220 ) 2014.05.28.

 ( 731 )  Fridgepoint Ltd., London (GB)

 ( 541 ) Englandia vodka

 ( 511 )   33    Vodka.

 ( 210 ) M 14 01737

 ( 220 ) 2014.06.02.

 ( 731 )  Makrodigit Informatikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyenes-Kovács Zoltán, Dr. Gyenes-Kovács Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) légi mentés

 ( 511 )   42    Felhő alapú számítástechnika.

 ( 210 ) M 14 01807

 ( 220 ) 2014.06.06.

 ( 731 )  Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, filteres csomagolású kávé; kávéalapú italok; kávé és kávé alapú italok, amelyek tejet, tejport,

kávépótlókat, kakaót, csokoládét, gabonaféléket, gyümölcsöket, cukrot, konyhakerti növényeket, fűszerek vagy e

 termékek kombinációját tartalmazzák; kávékivonatok, instant kávé; pótkávé.

 ( 210 ) M 14 01809

 ( 220 ) 2014.06.06.

 ( 731 )  International Investment Bank, Moszkva (RU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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.

 ( 210 ) M 14 01810

 ( 220 ) 2014.06.06.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 14 01812

 ( 220 ) 2014.06.10.

 ( 731 )  Kő Tamás, Budapest (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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 áru).

 ( 210 ) M 14 01813

 ( 220 ) 2014.06.10.

 ( 731 )  Danubetrade Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Fried Hotel

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01822

 ( 220 ) 2014.06.12.

 ( 731 )  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).

 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.
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 ( 210 ) M 14 01831

 ( 220 ) 2014.06.12.

 ( 731 )  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).

 ( 210 ) M 14 01844

 ( 220 ) 2014.06.16.

 ( 731 )  Enrawell Kft., Cegléd (HU)

 ( 541 ) Dmotel

 ( 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).

 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 01845

 ( 220 ) 2014.06.16.

 ( 731 )  Enrawell Kft., Cegléd (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 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 01900

 ( 220 ) 2014.06.19.

 ( 731 )  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
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 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 14 01901

 ( 220 ) 2014.06.19.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 14 01903

 ( 220 ) 2014.06.19.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 14 01904

 ( 220 ) 2014.06.19.

 ( 731 )  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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 14 01910

 ( 220 ) 2014.06.18.

 ( 731 )  Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA, Budapest (HU)
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( 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.

 ( 210 ) M 14 01938

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) GYNACTO

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01939

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) DALMAPID

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01940

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) DENOLIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01941

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) IMARSA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01942

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) ENGYNO

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01943

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) INOVAN
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 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01944

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) FELGIL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01945

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) JUZINA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01946

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) LABAMA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01947

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) MEDIALIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01948

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) LISERIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01949

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) MENIDA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01950

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) TIMETI

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01951

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) PILNOR

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 210 ) M 14 01954

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) RICHTOPRESS

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01955

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) VAYLA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01956

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) VIGUS

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01957

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) ZARAGON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01960

 ( 220 ) 2014.06.20.

 ( 731 )  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;
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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

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].

 ( 210 ) M 14 01961

 ( 220 ) 2014.06.20.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 14 01990

 ( 220 ) 2014.06.25.

 ( 731 )  AN TONG HUNGARY Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) LORDAN

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 210 ) M 14 02006

 ( 220 ) 2014.06.25.

 ( 731 )  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).

 ( 210 ) M 14 02118

 ( 220 ) 2014.07.02.

 ( 731 )  FUNNY WHEELS Kft., Gödöllő (HU)

 ( 541 ) BEERBIKE

 ( 511 )   39    Járművek kölcsönzése; látogatás tervezése turistáknak.

 43    Bár szolgáltatások: pontosabban: emberi erővel meghajtott, többszemélyes kerékpáron, a kerékpár

 bérbeadásával, a vendégek részére nyújtott ital (sör) kiszolgálása.

 ( 210 ) M 14 02137

 ( 220 ) 2014.07.03.

 ( 731 )  SAMOPTIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  dr. Péter Csaba, Péter 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).

 ( 210 ) M 14 02152

 ( 220 ) 2014.07.02.

 ( 731 )  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).

 ( 210 ) M 14 02197

 ( 220 ) 2014.07.09.

 ( 731 )  Food Analytica Laboratóriumi és Innovációs Szolgáltató Kft., Gyula (HU)

 ( 541 ) FastStore

 ( 511 )   42    Minőségellenőrzés; műszaki szakértői tevékenység; vegyelemzés, kémiai analízis.

 ( 210 ) M 14 02198
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 ( 220 ) 2014.07.09.

 ( 731 )  Varga Nóra, Kecskemét (HU)

 ( 541 ) Ízfaktor

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 14 02212

 ( 220 ) 2014.07.10.

 ( 731 )  Pásztor Zsófia Eszter, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 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).

 ( 210 ) M 14 02216

 ( 220 ) 2014.07.08.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 14 02234

 ( 220 ) 2014.07.14.

 ( 731 )  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).

 ( 210 ) M 14 02247

 ( 220 ) 2014.07.15.

 ( 731 )  SHARK-VISION Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kökény Zoltán, Tatabánya

 ( 541 ) Sharkvision

 ( 511 )  35    Gazdasági előrejelzések, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, piaci tanulmányok, piackutatás, szakmai

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,
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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.

 ( 210 ) M 14 02252

 ( 220 ) 2014.07.15.

 ( 731 )  PÉK-INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) FehérPék

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények.

 ( 210 ) M 14 02282

 ( 220 ) 2014.07.17.

 ( 731 )  R-med Orvosi Műszergyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Sebészeti, orvosi készülékek és műszerek; ortopédiai cikkek.

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02286

 ( 220 ) 2014.07.17.

 ( 731 )  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).

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

 ( 210 ) M 14 02292

 ( 220 ) 2014.07.18.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 14 02300
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 ( 220 ) 2014.07.18.

 ( 731 )  Ocztos István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámtevékenység, marketingszolgáltatások, szabadtéri hirdetés.

  37    Építészeti kivitelezési, javítási szolgáltatások, kültéri festés.

  41    Kulturális szolgáltatások, fényképek készítése, kulturális rendezvények és kiállítások.

 ( 210 ) M 14 02349

 ( 220 ) 2014.07.22.

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

 ( 541 ) Germi

 ( 511 )   30    Tésztafélék.

 ( 210 ) M 14 02377

 ( 220 ) 2014.07.24.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 14 02424

 ( 220 ) 2014.07.30.

 ( 731 )  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
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osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

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

 ( 210 ) M 14 02425

 ( 220 ) 2014.07.30.

 ( 731 )  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).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 02426

 ( 220 ) 2014.07.30.

 ( 731 )  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).

 ( 210 ) M 14 02427

 ( 220 ) 2014.07.30.

 ( 731 )  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
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 mások számára; import-export ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; marketing; reklámozás.

  43    Vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 02428

 ( 220 ) 2014.07.30.

 ( 731 )  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

 mások számára; import-export ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; marketing; reklámozás.

  43    Vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 02430

 ( 220 ) 2014.07.30.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 14 02458

 ( 220 ) 2014.07.31.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 14 02462
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 ( 220 ) 2014.08.01.

 ( 731 )  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).

 ( 210 ) M 14 02469

 ( 220 ) 2014.08.04.

 ( 731 )  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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02479

 ( 220 ) 2014.08.05.

 ( 731 )  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

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).

 ( 210 ) M 14 02499

 ( 220 ) 2014.08.06.
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 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 14 02500

 ( 220 ) 2014.08.06.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 14 02534

 ( 220 ) 2014.08.13.

 ( 731 )  Dumaszínház Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kelen Dóra, Lendvai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Dumaklub

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

 ( 210 ) M 14 02535

 ( 220 ) 2014.08.13.

 ( 731 )  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).

 ( 210 ) M 14 02537

 ( 220 ) 2014.08.14.

 ( 731 )  Ticket Sales Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kazsikné Szabó Erika, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); oktatási és szórakoztatási szolgáltatások a televízió, mozi, rádió

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 szórakoztató műsor; Internet felhasználásával történő játékok szervezése.

 ( 210 ) M 14 02538

 ( 220 ) 2014.08.14.

 ( 731 )  AUTONOVA Export-Import Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) YETI

 ( 511 )  1    Fagyálló hűtőfolyadék, koncentrált hűtőfolyadék, jégtelenítő folyadék, jégmentesítő készítmény.

 3    Ablakmosó folyadék, szélvédőmosó készítmény, szélvédőtisztító folyadék, készítmény.

 ( 210 ) M 14 02547

 ( 220 ) 2014.08.18.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 14 02548

 ( 220 ) 2014.08.18.

 ( 731 )  CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ékes Edvárd, Ékes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CIB Kártyázó Számlacsomag

 ( 511 )   36    Bankügyletek; hitelkártya-szolgáltatások; biztosítások.

 ( 210 ) M 14 02597
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 ( 220 ) 2014.08.26.

 ( 731 )  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).

 ( 210 ) M 14 02623

 ( 220 ) 2014.08.27.

 ( 731 )  "HOLLAND ALMA" Kft., Piricse (HU)

 ( 740 )  dr. Czére-Réti Gabriella, DR. CZÉRE-RÉTI ÜGYVÉDI IRODA, Debrecen

 ( 541 ) orion

 ( 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).

 ( 210 ) M 14 02624

 ( 220 ) 2014.08.27.

 ( 731 )  "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).

 ( 210 ) M 14 02625

 ( 220 ) 2014.08.27.

 ( 731 )  "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-).
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  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).

 ( 210 ) M 14 02655

 ( 220 ) 2014.08.29.

 ( 731 )  Products of Norway Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Szőke Viktor, Dr. Szőke Viktor Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Olajok gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 14 02656

 ( 220 ) 2014.09.01.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 14 02675

 ( 220 ) 2014.09.03.

 ( 731 )  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
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osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

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

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02745

 ( 220 ) 2014.09.09.

 ( 731 )  Szabó Károly, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékkártyák.

 ( 210 ) M 14 02773

 ( 220 ) 2014.09.10.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 14 03120

 ( 220 ) 2014.10.14.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 14 03121

 ( 220 ) 2014.10.14.

 ( 731 )  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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A rovat 104 darab közlést tartalmaz.
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