
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  213.160

 ( 151 )  2014.11.25.

 ( 210 )  M 13 03755

 ( 220 )  2013.12.11.

 ( 732 )  Kazsikné Szabó Erika, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Divatbemutatók szervezése promóciós célokból; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi

vagy reklámcélú vásárok szervezése; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása;

reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámszövegek

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

 hirdetés; televíziós reklámozás.

 ( 111 )  214.260

 ( 151 )  2014.11.11.

 ( 210 )  M 14 01549

 ( 220 )  2014.05.15.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  LADINORM

 ( 511 ) 5    Szív- és érrendszeri megbetegedések kezelésére szolgáló, vényköteles humán gyógyszerészeti készítmények,

a tápcsatorna és anyagcserezavarainak kezelésére szolgáló készítmények és étrend-kiegészítők kifejezett

 kizárásával.

 ( 111 )  214.517

 ( 151 )  2014.12.04.

 ( 210 )  M 13 02150

 ( 220 )  2013.07.25.

 ( 732 )  Bonaventura Gold Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Gábor Viktor, Kovács, Baborják és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PRIMUS

 ( 511 )  5    Ásványvíz alapú étrend-kiegészítők.

  32    Ásványvíz, ásványvíz alapú üdítőitalok.

 ( 111 )  214.625

 ( 151 )  2014.12.17.

 ( 210 )  M 14 02373

 ( 220 )  2014.07.24.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  HINBEL

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 111 )  214.626

 ( 151 )  2014.12.17.
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 ( 210 )  M 14 02372

 ( 220 )  2014.07.24.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  JONALOX

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 111 )  214.630

 ( 151 )  2014.12.22.

 ( 210 )  M 14 01321

 ( 220 )  2014.04.29.

 ( 732 )  Schultz Eleonóra Zita, Zürich (CH)

 ( 740 )  dr. Kiss Tamás, Budapest

 ( 541 )  GARTENHAUS

 ( 511 )  31    Cserjék; csírák növénytani célokra; fák [növények]; fatörzsek; fenyőtobozok; gyep, természetes;

karácsonyfák; konyhakerti növények, friss; koszorúk élő virágból; magvak [vetőmagvak]; növények; nyers fa

[anyag]; nyers faanyag, farönk; nyers fakérgek; nyers parafa; palánták; pálmafák; pálmalevelek; rózsatövek;

szalmaréteg [humusztakarás]; szárított növények díszítésre; szárított virágok díszítésre; virághagymák; virágok,

 élő; virágpor [nyersanyag].

  35    Kertészeti cikkekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 44    Faiskolai szolgáltatások; fák gyógyvágása; fák ültetése a szénveszteség ellentételezésére; gyepgondozás;

gyomirtás; kertészet; kertészeti tanácsadás; kertművelés; koszorúkészítés; növényápolási szolgáltatások

 [kertészeti szolgáltatások]; tájkertész szolgáltatások; tájtervezés; virágkötészet.

 ( 111 )  214.631

 ( 151 )  2014.12.23.

 ( 210 )  M 14 01084

 ( 220 )  2014.04.08.

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, közvélemény kutatás, statisztikák összeállítása hirdetési hely

kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése; video file-ok feltöltése hirdetési oldalakra; információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak

számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, piaci

tanulmányok, piackutatás; reklámanyagok terjesztése, árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás, áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése; kereskedelmi

szolgáltatások, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshop működtetése, beszerzői szolgáltatások [áruk,

illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, eladási

 propaganda mások számára; reklámozási szolgáltatások.

  38    Távközlés. (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás)

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

készítés és publikálás; mobil applikáció készítés és tartalomszolgáltatás; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások [
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szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és

 lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

 ( 111 )  214.637

 ( 151 )  2014.12.31.

 ( 210 )  M 14 01443

 ( 220 )  2014.05.07.

 ( 732 )  Varga-Flexo Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kuchár Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Csomagolóanyag keményítőből; csomagolópapír; műanyag fóliák csomagolásra; palackcsomagoló anyagok

kartonból vagy papírból; palackhoz csomagolóanyagok kartonból vagy papírból; zacskók csomagolásra papírból

 vagy műanyagból.

 17    Csomagoló (párnázó) anyagok gumiból vagy műanyagból; műanyag fóliák nem csomagolási célokra;

 zacskók (tasakok) csomagolásra.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.638

 ( 151 )  2014.12.31.

 ( 210 )  M 14 01327

 ( 220 )  2014.04.29.

 ( 732 )  Szakonyi Eszter, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  214.639

 ( 151 )  2014.12.31.

 ( 210 )  M 14 01201

 ( 220 )  2014.04.17.

 ( 732 )  Z-Liveria Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 )  GRF CASUAL WEAR

 ( 511 )   24    Textíliák és textiláruk ruházati termékekhez.

  25    Ruházati termékek; cipők; lábbelik; kalapáruk; sportruházat; strandcikkek.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység; kereskedelmi bolthálózatok

üzemeltetése és ezzel összefüggő reklámok, nevezetesen ruházati termékek, cipők; lábbelik; textíliák és textiláruk

 vonatkozásában.

 ( 111 )  214.640

 ( 151 )  2014.12.31.
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 ( 210 )  M 14 01200

 ( 220 )  2014.04.17.

 ( 732 )  Hanzel Henrik István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Karászi Mihály, 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).

 41    Előadóművészek szolgáltatásai; bálok szervezése; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; fogadások tervezése (szórakoztatás); karaoke szolgáltatások nyújtása;

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); lemezlovasok szolgáltatásai; show-műsorok; zenei produkciók;

 zenés kabarék, varieték.

 43    Bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete; gyorséttermek; kantinok,

 büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 111 )  214.641

 ( 151 )  2014.12.31.

 ( 210 )  M 14 01198

 ( 220 )  2014.04.16.

 ( 732 )  Dartech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Sándorfalva (HU)

 ( 740 )  Dr.Tab Mária Zsuzsanna ügyvéd,Tabi Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  DARTECH

 ( 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).

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

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

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

 valamennyi áru).

 ( 111 )  214.642

 ( 151 )  2014.12.31.

 ( 210 )  M 14 01077

 ( 220 )  2014.04.07.

 ( 732 )  Hilton Worldwide Holding LLP, Reeds Crescent, Watford (GB)

 ( 740 )  Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  CURIO

 ( 511 )  43    Nem állandó szállásadás, szállásfoglalás (nem állandó szállás); hotel, motel, bár kávézó, éttermi, bankett és

catering szolgáltatások; helyiségek bérbeadása összejövetelek, konferenciák, gyűlések, kiállítások,

 szemináriumok és találkozók megtartásához.

 44    Szépségszalonok, hajápoló szalonok, fodrászati szolgáltatások, masszázs-szolgáltatások, egészségügyi fürdő
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(spa) szolgáltatások; szauna, pezsgőfürdő, török fürdő, szolárium és napozóterasz berendezések szolgáltatása;

 aromaterápia szolgáltatások; szépségápolással, hajápolással és aromaterápiával kapcsolatos tanácsadás.

 ( 111 )  214.643

 ( 151 )  2014.12.31.

 ( 210 )  M 14 01076

 ( 220 )  2014.04.07.

 ( 732 )  Fővárosi Állat- és Növénykert, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Győri Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  HOLNEMVOLT PARK

 ( 511 )  16    Ceruzák; csipeszes írótáblák; derékszögű vonalzók; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk];

ecsetek; építészeti makettek; értesítések [papíráruk]; festékkészletek [iskolai használatra]; festékpárnák;

festmények [képek], keretezve vagy anélkül; festőállványok; fényképek (képek), keretezve vagy anélkül;

fényképtartók; folyóiratok; földrajzi térképek; füzetek; görbe vonalzók; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók;

grafikus ábrázolások; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek;

iratgyűjtők, dossziék; iratkapcsok, iratfűzők; irattartók [irodai cikkek]; irodai kapcsok; íróeszközök; írómappák;

írószerek; írótollak; iskolaszerek (papíráruk); jegyek; katalógusok; kártyák; képek; képregények; könyvecskék,

füzetek; könyvek; könyvjelzők; levelezőlapok; levélpapír; litografált műtárgyak; litográfiák, magazinok, revük

(időszaki lapok); matricák, lehúzóképek; metszetek; naptárak; noteszok; nyomtatott órarendek, menetrendek;

oktatási eszközök, a készülékek kivételével; öntapadó címkék [papíráruk]; palackalátétek papírból; papír;

papíráruk; papírtörülközők; papírzsebkendők; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; postabélyegek;

poszterek; prospektusok; radírgumik; rajzeszközök; rajzfelszerelések; rajztömbök, rajzblokkok; szalvéták,

papírból; szobrocskák, figurák papírmaséból; szórólapok; tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására;

tányéralátétek papírból; tollak [irodai cikkek]; tolltartók; tolltörlők; töltőceruzák, csavarirónok; töltőtollak;

transzparensek [papíráruk]; újságok; üdvözlőlapok/kártyák; vízfestmények, akvarellek; vonalzók rajzoláshoz;

 zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelánáruk, amelyek nem tartoznak

 más osztályokba.

  22    Textiltáskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

  25    Ruházati cikkek.

  28    Játékok, játékszerek.

 41    Állatidomítás, állatkertek szolgáltatásai, cirkuszok, élő előadások bemutatása, filmszínházi előadások,

fogadások tervezése [szórakoztatás], hangversenyek szervezés és lebonyolítása, klubszolgáltatások [szórakoztatás

vagy oktatás], kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások], oktatás, on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, show-műsorok, színházi produkciók,

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

 zenei produkciók.

 43    Étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, önkiszolgáló éttermek,

 rendezvényhez termek kölcsönzése.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  214.644

 ( 151 )  2014.12.31.

 ( 210 )  M 14 00949

 ( 220 )  2014.03.27.

 ( 732 )  JuvaPharma Kft., Káva (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  3    Babaápoló krémek.

 ( 111 )  214.645

 ( 151 )  2014.12.31.

 ( 210 )  M 14 00469

 ( 220 )  2014.02.14.

 ( 732 )  Nagy Dorottya, Budapest (HU)

 ( 541 )  DORA ABODI

 ( 511 )  14    Nemesfém, ötvözet: arany, ezüst, platina, rézötvözet, aluminiumötvözet, acél, titánium ékszerek, övek,

 fejdíszek, doboztáskák, egyéb ékszerjellegű divatkiegészítők.

  18    Bőr és/vagy bőrutánzatokból készült táskák, pénztárcák, táskadíszek, fejdísz, bőrönd, hám, kutyanyakörv.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; bőr és/vagy bőrutánzatokból készült övek, cipők, dzsekik, kabátok,

 ruhák.

 ( 111 )  214.646

 ( 151 )  2014.12.31.

 ( 210 )  M 14 00463

 ( 220 )  2014.02.14.

 ( 732 )  Aromax Zrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai cikkek (kenőcsök kozmetikai használatra, kozmetikai bőrápoló szerek, kozmetikai krémek,

 kozmetikai pakolások, kozmetikai szerek, lemosószerek kozmetikai használatra, sminkeltávolító termékek.

 ( 111 )  214.647

 ( 151 )  2014.12.31.

 ( 210 )  M 14 01691

 ( 220 )  2014.05.28.

 ( 732 )  MOHAnet Mobilsystems Műsuaki-Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Wahl István, Dr. Wahl István 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).

  38    Távközlés (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 )  214.648

 ( 151 )  2014.12.31.
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 ( 210 )  M 14 01683

 ( 220 )  2014.05.27.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  214.649

 ( 151 )  2014.12.31.

 ( 210 )  M 14 01570

 ( 220 )  2014.05.16.

 ( 732 )  EURO-METALL Öntödei Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ratatics Éva (bnt Szabó Tom Burmeister Ügyvédi Iroda), Budapest

  

( 546 )

 ( 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).

 ( 111 )  214.650

 ( 151 )  2014.12.31.

 ( 210 )  M 14 01568

 ( 220 )  2014.05.16.

 ( 732 )  EURO-METALL Öntödei Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ratatics Éva ügyvéd, bnt Szabó Tom Burmeister Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EURO-METALL Kft.

 ( 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).

 ( 111 )  214.651

 ( 151 )  2014.12.31.

 ( 210 )  M 14 01564

 ( 220 )  2014.05.16.

 ( 732 )  Pecze Veronika, Budapest (HU)
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( 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.652

 ( 151 )  2014.12.31.

 ( 210 )  M 14 01558

 ( 220 )  2014.05.15.

 ( 732 )  LIBRI Könyvkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Levente, Dr. Szabó Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Minden könyv hozzánk tesz valamit.

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

 hanglemezek; CD-k, DVD-k, digitálisan rögzített média; számítógépes szoftverek.

 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).

 ( 111 )  214.653

 ( 151 )  2014.12.31.

 ( 210 )  M 14 01555

 ( 220 )  2014.05.15.

 ( 732 )  DRAFT BEER HOME Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  CSAPHÁZ

 ( 511 )   32    Sörök; kézműves sörök.

 ( 111 )  214.654

 ( 151 )  2014.12.31.

 ( 210 )  M 14 01444

 ( 220 )  2014.05.08.

 ( 732 )  Biró László, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Dr. Princz Kornél, Princz Kornél Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők

 emberek és állatok számára.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  214.655

 ( 151 )  2014.12.31.

 ( 210 )  M 14 01442

 ( 220 )  2014.05.07.

 ( 732 )  Short Term Capital Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Bankability - Services for Energy Investments

 ( 511 )   36    Javítási költségbecslés; pénzügyi tanácsadás.

 42    Energia audit; energiatakarékossági tanácsadás; minőségellenőrzés; műszaki szakértői tevékenység;

 műszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása műszaki munkákkal kapcsolatban.

 ( 111 )  214.657

 ( 151 )  2014.12.31.

 ( 210 )  M 14 01439

 ( 220 )  2014.05.07.

 ( 732 )  Kovács Tibor, Esztergom (HU)

 ( 541 )  GAIN

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

 5    Fertőtlenítőszerek.

 ( 111 )  214.658

 ( 151 )  2014.12.31.

 ( 210 )  M 14 01434

 ( 220 )  2014.05.07.

 ( 732 )  Takács Julianna, Debrecen (HU)

  

( 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).

 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 )  214.659
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 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 02369

 ( 220 )  2014.07.23.

 ( 732 )  Molnár Róbert, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  Rézágyú

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

 áru).

 ( 111 )  214.660

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01887

 ( 220 )  2014.06.18.

 ( 732 )  MILFRED Ltd., Diósd (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai készítmények, illatszer készítmények; kozmetikai krémek, kozmetikai bőrápoló szerek;

kozmetikai pakolások, bőrkonzerváló szerek [kenőcsők]; arckrémek, kézkrémek, testápolók, ajakfények,

kozmetikai lemosószerek; szappanok; kozmetikai készítmények fürdőkhőz; kozmetikai festékek; sminktermékek;

sminkeltávolító termékek; samponok, hajkondícionálók, hajápoló szerek; napvédő készítmények

[kozmetikumok]; masszázs gélek (nem gyógyászati célokra); dezodorok személyes használatra; borotválkozó

 készítmények; szőrtelenítő szerek.

5    Bőrápoló gyógyszerkészítmények, balzsamkészítmények gyógyászati használatra, borogatások, égési

sérülések kezelésére szolgáló készítmények, fürdőkészítmények gyógyászati használatra, fürdősók gyógyászati

használatra, hajkenőcsök gyógyászati használatra, iszap fürdőkhöz, masszázs gélek gyógyászati célokra,

 napszúrás elleni készítmények gyógyszerészeti használatra, napfény okozta leégés elleni kenőcsők.

  44    Bőrápolási szolgáltatások; kozmetikai szolgáltatások; bőrgyógyászati szolgáltatások; masszázs.

 ( 111 )  214.661

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 02371

 ( 220 )  2014.07.24.

 ( 732 )  BudCar Service Kft., Vác (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh László István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Személyszállítás; járművek kölcsönzése; személyszállítás taxival.

 ( 111 )  214.662

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01899
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 ( 220 )  2014.06.19.

 ( 732 )  Qiu Sheng Yang, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csapó Gábor, Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  queen be

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

 ( 111 )  214.663

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 02354

 ( 220 )  2014.07.22.

 ( 732 )  Ozon Clean Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Épületek tisztítása; fertőtlenítés; gépek üzembe helyezése, karbantartása, javítása; gépkocsi karbantartás,

javítás; hűtőberendezések üzembe helyezése, javítása; járművek tisztítása, karbantartása; tisztítógépek

 kölcsönzése.

  40    Légfrissítés; légtisztítás; levegő szagtalanítása.

 ( 111 )  214.664

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 02014

 ( 220 )  2014.06.26.

 ( 732 )  Endrédiné Szepesvári Judit Tímea, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pásztor Bernadett, Pásztor Bernadett Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 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).

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

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

 ( 111 )  214.665

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01632

 ( 220 )  2014.05.21.

 ( 732 )  Profil-Copy 2002 Kft., Miskolc (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Nomtatók számítógépekhez; fénymásoló gépek; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez.

  16    Íróeszközök, írófelszerelések, írószerek.

  42    Szerverbérlés, web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  214.666

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01630

 ( 220 )  2014.05.21.

 ( 732 )  Homehunters Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Home Hunters

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; eladási propaganda mások számára; információk számítógépes

 adatbázisokba rendezése; reklámozás.

 36    Ingatlankezelés; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek; irodák (ingatlanok) bérlete; lakásbérlet;

 lakásügynökségek.

 ( 111 )  214.667

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 02296

 ( 220 )  2014.07.18.

 ( 732 )  Sunbelt Hungary Offices Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bérdi Erika, Bérdi Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Small Grand Hotel

 ( 511 )   35    Divatbemutatók szervezése promóciós célokból; szállodai üzletvezetés.

 41    Divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és

 fitnesz tréning]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.668

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01891

 ( 220 )  2014.06.18.

 ( 732 )  Kecskeméti Lajos, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kunvári Antal, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   44    Egészségügyi szolgáltatások; fizi/k/oterápia.

 ( 111 )  214.669

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 02549

 ( 220 )  2014.08.18.
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 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  GUDIVIN

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra, vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 111 )  214.670

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 02550

 ( 220 )  2014.08.18.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  BOZILOS

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra, vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 111 )  214.671

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 13 03843

 ( 220 )  2013.12.20.

 ( 732 )  Szegedi Paprika Fűszer- és Konzervgyártó Rt., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Húskonzervek, zöldségkonzervek.

 ( 111 )  214.672

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 02291

 ( 220 )  2014.07.18.

 ( 732 )  DGP HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rágyánszki Ákos, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 karácsonyfadíszek.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  214.673

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 02269

 ( 220 )  2014.07.16.

 ( 732 )  Duna Medical Center Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Farkas Yvette, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti és gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyógyszerészeti és gyógyászati

 eszközök reklámozása; orvosi, klinikai, kórházi, egészségügyi szolgáltatások reklámozása, marketingje.

  42    Orvosi, klinikai és egészségügyi kutatások és kutató szolgáltatások.

 44    Orvosi szolgáltatások; klinikai, kórházi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások, gyógyszerészeti és

 gyógyászati szolgáltatások; szanatórium, orvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos üzemeltetés.

 ( 111 )  214.674

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 00500

 ( 220 )  2014.02.19.

 ( 732 )  Szicsek János, Tiszaföldvár (HU)

 ( 541 )  A MAGYAR PÁLINKA HÁZA

 ( 511 )   33    Magyarországról származó pálinkák.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  214.675

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01993

 ( 220 )  2014.06.25.

 ( 732 )  Deng Ye, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pátzay Péter Pál, Nagy-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, színezékek, pigmentek és tinták; festékkazetták, tonerek; tonerek fénymásolókhoz, nyomtatáshoz;

 ofszet nyomdafestékek.

3    Tisztítószerek; tisztító és illatosító készitmények, tisztítószerek háztartási használatra, mosó- és tisztítószerek;

 alkoholos oldószerek, melyek tisztítószerek.

9    Információtechnológia és audiovizuális berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik;

kommunikációs berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; adatfeldolgozó berendezések és

tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; számítógépek és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik, számítógépes

hardverek; elektromos áram vezetésére szolgáló berendezések, készülékek és kábelek; elektromos áram tárolására

szolgáló készülékek és berendezések; rögzített tartalmak; média tartalmak; mobiltelefon, notebook, tablet

 berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; kihangosítók; headsetek.

 ( 111 )  214.676

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01714

 ( 220 )  2014.05.30.

 ( 732 )  Spiegel Ákos György, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 1    Kertészeti, erdészeti vegyi termékek, trágyák;műtrágyák, szerves trágyák, tápoldatok, virágföldek,

 növényvédelmi segédanyagok (cseppnehezítő és tapadásfokozó).
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  31    Kertészeti termékek, magok, élő növények és virágok.

  44    Kertészeti szolgáltatások, kertművelés, kerttervezés.

 ( 111 )  214.677

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01583

 ( 220 )  2014.05.16.

 ( 732 )  SKODA TRANSPORTATION a.s., Jizni Predmestí, 301 00 Plzen (CZ)

 ( 740 )  dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  ForCity Classic

 ( 511 )  12    Szárazföldi szállítójárművek, villamoskocsik és alkatrészeik, pótalkatrészei, azok tartozékai és berendezései.

 ( 111 )  214.678

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01562

 ( 220 )  2014.05.15.

 ( 732 )  KRKA, tovarna zdravil, d.d.,Novo mesto, Novo mesto (SI)

 ( 740 )  Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  LEVNIBIOT

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.679

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01471

 ( 220 )  2014.05.09.

 ( 732 )  Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Balczó Szilvia, 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).

 ( 111 )  214.680

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01467

 ( 220 )  2014.05.09.

 ( 732 )  Koch's Torma Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  30    Magyarországról származó torma; mustár; majonéz; csípős darált paprika; csemege paprikakrém;

 fokhagymakrém; almaecet.

 ( 111 )  214.681

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 00988

 ( 220 )  2014.03.31.

 ( 732 )  Ötletgazdák 2012 Kutató Fejlesztő, Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű

 média; adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.

 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).

 ( 111 )  214.682

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01827

 ( 220 )  2014.06.12.

 ( 732 )  Balogh Tészta Zrt., Jászkarajenő (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, PATINORG KFT., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Tésztafélék; száraztészták; boglyas cérna; cérnametélt; szélesmetélt; hosszúmetélt; fodros nagykocka tészta;

kiskocka tészta; hullámos kocka tészta; eperlevél; szarvacska; kis szarvacska; kagyló tészta; kis kagyló tészta;

gépi tarhonya; lencse tarhonya; tarhonya; copfocska tészta; spagetti; spagetti vég; rizsszem tészta; rövid csőtészta;

bordás csőtészta; orsó tészta; olasz csavart tészta; makaróni; metélt tészta, vermicelli, nudli, galuska; farfalle;

penne; rigattoni; ravioli; pesto; taco; tortilla; nachos; metélttészta-alapú készételek; liszttartalmú ételek; snack

ételek (gabona alapú); tésztában sült pástétom; süteményekhez való tészta; süteménytészta; sütemények;

aprósütemény; teasütemény; amerikai palacsinták; palacsinták; briós; chips [gabonakészítmény];

cukrászsütemények; gyümölcsös sütemények, torták; lepényele (gyümölcsös); kekszek; sós kekszek; kenyér;

malomipari termékek; lisztek; gabonakészítmények; gríz, kuszkusz, búzadara; ételízesítő [fűszer]; fűszerek;

ízesítők; fűszerkeverék; ízesítőszerek; quiche [tésztában sült sós sodó]; szószok [ízesítőszerek, fűszeres

 mártások]; tésztaöntetek.

 ( 111 )  214.683

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01724

 ( 220 )  2014.05.30.

 ( 732 )  Immunotrin Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  HistoTrace

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó berendezések, számítógépek, számítógépes szoftverek, számlálók, mérőműszerek,

 mikroszkópok, scannerek, vonalkód leolvasók, nyomtatók, Petri-csészék.

 35    Egészségügyi információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, rendezése és adatok frissítése,

 karbantartása számítógépes adatbázisokban, számítógépes nyilvántartások kezelése.

 42    Tudományos laboratóriumi szolgáltatások, valamint az idetartozó elemzői, tervezői és kutatói

szolgáltatások, in vitro diagnosztika, laboratóriumi informatikai szolgáltatás, patológiai laboratóriumi

informatika, diagnosztikát támogató számítógépes rendszer, patológiai laboratóriumi mintakövető

rendszer,patológiai leletkiadó rendszer, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, szoftverek

 mint szolgáltatások.

 ( 111 )  214.684

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01722

 ( 220 )  2014.05.30.

 ( 732 )  Seacret Spa Ltd, Tel Aviv (IL)

 ( 740 )  dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású bőrápoló készítmények, nevezetesen hidratálók, arctisztítók, archámlasztók, maszkok,

 lotionok, krémek, ledörzsölők, szappanok, körömápolási cikkek, kézkrémek, körömágyápolók, arcszesz.

 ( 111 )  214.685

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01589

 ( 220 )  2014.05.19.

 ( 732 )  Hegedüs Zoltán, Szentendre (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Önvédelmi módszerek oktatása, bemutatása.

 ( 111 )  214.686

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 00738

 ( 220 )  2014.03.11.

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

 ( 740 )  Rókusfalvy Pál, Budaörs

 ( 541 )  Etyeki Piknik

 ( 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 )  214.687

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 13 03457
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 ( 220 )  2013.11.22.

 ( 732 )  Prémium Kert Kft., Zsombó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Magyarországról származó friss gyümölcsök és zöldségek.

 ( 111 )  214.688

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01991

 ( 220 )  2014.06.25.

 ( 732 )  Deng Ye, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pátzay Péter Pál, Nagy-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, színezékek, pigmentek és tinták; festékkazetták, tonerek; tonerek fénymásolókhoz, nyomtatáshoz;

 ofszet nyomdafestékek.

3    Tisztítószerek; tisztító és illatosító készitmények, tisztítószerek háztartási használatra, mosó- és tisztítószerek;

 alkoholos oldószerek, melyek tisztítószerek.

9    Információtechnológia és audiovizuális berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik;

kommunikációs berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; adatfeldolgozó berendezések és

tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; számítógépek és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik, számítógépes

hardverek; elektromos áram vezetésére szolgáló berendezések, készülékek és kábelek; elektromos áram tárolására

szolgáló készülékek és berendezések; rögzített tartalmak; média tartalmak; mobiltelefon, notebook, tablet

 berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; kihangosítók; headsetek.

 ( 111 )  214.689

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01834

 ( 220 )  2014.06.11.

 ( 732 )  VEMOCO Telematics Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (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).
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 ( 111 )  214.690

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01839

 ( 220 )  2014.06.16.

 ( 732 )  Lakatos Péter, Szentendre (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés,; sporttevékenység ; szakmai képzés; oktatás; sportlétesítmények üzemeltetése; testnevelés;

 személyes edzői szolgáltatások; sport edzőtábori szolgáltatások.

 ( 111 )  214.691

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01986

 ( 220 )  2014.06.23.

 ( 732 )  Tatarek Rezső Ferenc, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sütő Ágota, Budapest

 ( 541 )  iron box cross

 ( 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.692

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01981

 ( 220 )  2014.06.24.

 ( 732 )  Lochner Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Tóth Sándor, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Mérő, jelző, ellenőrző, felügyeleti berendezések és felszerelések, GPS, GSM adatok továbbítására szolgáló

készülékek; riasztók; betörésgátló riasztókészülékek; riasztó rendszerek; biztonsági felszerelések;

 telekommunikációs eszközök.

 37    Szerelési szolgáltatások; elektromos berendezések felszerelése és javítása; riasztók felszerelése és javítása;

 telekommunikációs eszközök felszerelése és javítása.

 45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; betörés elleni és biztonsági riasztás
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figyelése; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; ingatlanok biztonsági felügyelete; járművek biztonsági

felügyelete; rakományok biztonsági felügyelete; riasztás jelzés, hibajelzés vagy állapotváltozás jelzés fogadása és

 továbbítása.

 ( 111 )  214.693

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01828

 ( 220 )  2014.06.12.

 ( 732 )  BiOnly Kft., Gagyapáti (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Csecsemők számára készült élelmiszerek, bébiételek.

 30    Tea, teaitalok, kakaó, cukor, szőlőcukor, rizs, tápióka, szágó, liszt, dara, gabonapehely és

gabonakészítmények (takarmányok kivételével); snack-termékek, tésztafélék; müzlik, amelyek lényegében

gabonából, gyümölcsökből, mogyorófélékből és/vagy cukorból állnak; gabonaszeletek, amelyek lényegében

gabonafélékből, müzliből, mogyorófélékből, gabonából, gyümölcsökből és/vagy cukorból állnak; fogyasztásra

 kész gabonaételek; az összes termék diétás használatra is.

  31    Búza, kukorica, magvak (gabona), mogyoró, rizs, rozs, szezám, zab.

 ( 111 )  214.694

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 00989

 ( 220 )  2014.03.31.

 ( 732 )  Classic Talents Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kazsikné Szabó Erika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, fényképészeti, mozgóképi, 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; szerkezetek érmebedobással

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

 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 szolgáltátás); 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.
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 ( 111 )  214.695

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01480

 ( 220 )  2014.05.09.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  NASOTASONE

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi

készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok;

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; gyógyhatású adalékanyagok; tápanyag adalékok.

 ( 111 )  214.696

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01478

 ( 220 )  2014.05.09.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  ASTRIX PROTECT

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi

készítmények gyógyászati használatra gyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok;

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; gyógyhatású adalékanyagok; tápanyag adalékok.

 ( 111 )  214.697

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01468

 ( 220 )  2014.05.08.

 ( 732 )  Comendis Kereskedelmi és Szolgáló Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szécsényi László, Szécsényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Comendis

 ( 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.698

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01465

 ( 220 )  2014.05.09.

 ( 732 )  Mikita Csaba, Budapest (HU)

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 2. szám, 2015.01.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M98



  

( 546 )

 ( 511 )  30    Lisztek és más gabonakészítmények, péksütemények, kekszek, sós kekszek, zabalapú ételek (olajos

 magvak), snack ételek (gabona alapú), kakaóbab.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  214.699

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01464

 ( 220 )  2014.05.09.

 ( 732 )  Dr. Petike Ferenc, Baja (HU)

 Petike Norbert, Baja (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  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 )  214.700

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01229

 ( 220 )  2014.04.18.

 ( 732 )  Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Jenei Szabolcs, Kecskemét

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.701

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01225

 ( 220 )  2014.04.18.

 ( 732 )  Kórizs István, Túrkeve (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs László, Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda, Szolnok

  
( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,
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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).

  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).

 ( 111 )  214.702

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01102

 ( 220 )  2014.04.09.

 ( 732 )  ZÖLD AUTÓSZERVÍZ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kővári Borbála, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi áru).

  37    Javítás; szerelési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  214.703

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01992

 ( 220 )  2014.06.25.

 ( 732 )  Deng Ye, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pátzay Péter Pál, Nagy-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, színezékek, pigmentek és tinták; festékkazetták, tonerek; tonerek fénymásolókhoz, nyomtatáshoz;

 ofszet nyomdafestékek.

3    Tisztítószerek; tisztító és illatosító készitmények, tisztítószerek háztartási használatra, mosó- és tisztítószerek;

 alkoholos oldószerek, melyek tisztítószerek.

9    Információtechnológia és audiovizuális berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik;

kommunikációs berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; adatfeldolgozó berendezések és

tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; számítógépek és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik, számítógépes

hardverek; elektromos áram vezetésére szolgáló berendezések, készülékek és kábelek; elektromos áram tárolására

szolgáló készülékek és berendezések; rögzített tartalmak; média tartalmak; mobiltelefon, notebook, tablet

 berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; kihangosítók; headsetek.

 ( 111 )  214.704

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01982

 ( 220 )  2014.06.24.

 ( 732 )  Katex Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ormós Zoltán, Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lifestyleshop

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.705

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01725

 ( 220 )  2014.06.02.

 ( 732 )  Horváth Hajnalka, Orosháza (HU)

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

 ( 541 )  HORTH

 ( 511 )   25    Cipők; lábbelik; papucsok; papucstalpak; strandlábbelik; klumpák; szandálok; mamuszok.

 ( 111 )  214.706

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01708

 ( 220 )  2014.05.29.

 ( 732 )  Hanzel Henrik István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Karászi Mihály, Budapest

  
( 546 )

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.707

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01597

 ( 220 )  2014.05.19.

 ( 732 )  Módis Emese, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Meskayah

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

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

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

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

 26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

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

 ( 111 )  214.708

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01594

 ( 220 )  2014.05.19.

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

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

 ( 511 )   32    Sör; sörtartalmú italok.

 ( 111 )  214.709

 ( 151 )  2015.01.05.

 ( 210 )  M 14 01109

 ( 220 )  2014.04.09.

 ( 732 )  VENTOR Tűzvédelmi Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Bimbó Róbert, Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GENIGEN

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás)..

 ( 111 )  214.710

 ( 151 )  2015.01.06.

 ( 210 )  M 14 00755

 ( 220 )  2014.03.12.

 ( 732 )  LAJVÉR BORHÁZ Borászati Kft., Szálka (HU)

 ( 740 )  dr. Schmidt Gábor, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

 41    Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés (szemléltetés); konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; oktatás; oktatási tárgyú információk;

 sportversenyek rendezése.

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

és kutató szolgáltatások; műszaki kutatás; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti

 szolgáltatások.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.711

 ( 151 )  2015.01.06.

 ( 210 )  M 14 01207

 ( 220 )  2014.03.13.

 ( 732 )  LAJVÉR BORHÁZ Borászati Kft., Szálka (HU)

 ( 740 )  dr. Schmidt Gábor, Pécs

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés (szemléltetés); konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; oktatás; oktatási tárgyú információk;

 sportversenyek rendezése.

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

és kutató szolgáltatások; műszaki kutatás; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti

 szolgáltatások.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.712

 ( 151 )  2015.01.06.

 ( 210 )  M 14 01851

 ( 220 )  2014.06.16.

 ( 732 )  Beke Sándor László, Debrecen (HU)

  

( 546 )

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 111 )  214.713

 ( 151 )  2015.01.06.

 ( 210 )  M 14 01493

 ( 220 )  2014.05.10.

 ( 732 )  Formáty Viktor, Budapest (HU)

 Formáty Jevgenyija Ivanovna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Adalékanyag betonhoz; adalékszer betonhoz; adalékszer cementhez; adalékszer habarcshoz; kiegészítő anyag

betonhoz; vegyi adalékanyagok betonhoz; vegyi adalékanyag beton megkötésére; adalékszer beton

szilárdulásának gyorsítására; beton fagyállóságát fokozó adalékszer; vegyi adalékanyag beton megkötésének

meggyorsítására; vegyi adalékanyag beton vízállóvá tételére; beton víz alatti szegregációját szabályzó

adalékszerek; beton vízzáróságát fokozó adalékanyag; beton tartósító szerek; tömítő adalékszer betonhoz; beton

stabilizáló adalékszer; adalékanyagok cementhez; cementek; adalékanyag cement keveréséhez; vegyi

adalékanyag cementhez; cement vízállóvá tételére szolgáló termékek; cementkonzerváló szerek; komplex

adalékanyag (adalékszer) betonhoz és cementhez; tömítő adalékszer betonhoz; stabilizáló adalékszer beton

 stabilizálására; adalékszer cement (klinker, salak) őrléshez; tömítő kiegészítő anyag betonhoz.

 19    Beton; beton adalékanyag; betongyártáshoz használt adalékanyagok; cement; alapvakolat-keverékek

 építőipari felhasználásra.

 37    Építőipari szolgáltatások; építőipari kivitelezés; vízszigetelés; betonozás; beton előállítása; szárazbeton

előállítása; cement előállítása; habarcs előállítása; beton korrózió elleni védelme; vasbeton korrózió elleni

 védelme; kis zsugorodású betonok előállítása; beton szerkezet sav és agresszív közeg elleni védelme.

 ( 111 )  214.714
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 ( 151 )  2015.01.06.

 ( 210 )  M 14 01610

 ( 220 )  2014.05.20.

 ( 732 )  Gál Csilla, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemess Lívia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Tanítási és oktatási anyagok; oktató jellegű kiadványok; nyomtatott anyagok oktatási célokra.

  41    Oktatási célú bemutatók rendezése; üzleti oktatási szolgáltatások.

 ( 111 )  214.715

 ( 151 )  2015.01.06.

 ( 210 )  M 14 01997

 ( 220 )  2014.06.24.

 ( 732 )  NASZÁLYTEJ Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Vác (HU)

 ( 740 )  dr. Krajnyák András, Dr. Krajnyák & Társa 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.

 32    Alkoholmentes italok; tejalapú és tejet tartalmazó italok, tejsavó alapú italok, gyümölcs, gyümölcsszirup

 hozzáadásával kászült italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, kiskereskedelmi

 tevékenység az 5,29,30 és 32 áruosztályba sorolt termékekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  214.716

 ( 151 )  2015.01.06.

 ( 210 )  M 14 02200

 ( 220 )  2014.07.09.

 ( 732 )  AXA Biztosító Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítások, biztosítási statisztikai szolgáltatások, biztosítási tanácsadás, biztosítási ügynöki tevékenység.

 ( 111 )  214.717

 ( 151 )  2015.01.06.

 ( 210 )  M 14 01848

 ( 220 )  2014.06.16.

 ( 732 )  Rosmarin Zrt., Mártély (HU)
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 ( 740 )  dr. Horváth László, Dr. Horváth Ügyvédi Iroda, Hódmezővásárhely

 ( 541 )  Putzstein

 ( 511 )  3    Tisztítószerek; polírozó készítmények; zsíreltávolító, zsírtalanító készítmények, dörzsölő szerek; szappanok.

 ( 111 )  214.718

 ( 151 )  2015.01.06.

 ( 210 )  M 14 01373

 ( 220 )  2014.04.30.

 ( 732 )  Vári Zsolt, Halásztelek (HU)

 MARGIT-DENT Fogtechnikai Kft., Halásztelek (HU)

 ( 740 )  dr. Kökény Zoltán, Tatabánya

 ( 541 )  Ecoliner

 ( 511 )   10    Kivehető fogszabályozó készülék, sín és lemez, ennek alkatrészei és elemei.

  40    Fogtechnikusi szolgáltatások.

 41    Oktatás, szakmai és gyakorlati képzés, konferenciák, szemináriumok, szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása.

  44    Fogorvosi szolgáltatások, fogorvosi vizsgálatok végzése, tanácsadás, fogszabályozók tervezése.

 ( 111 )  214.719

 ( 151 )  2015.01.06.

 ( 210 )  M 14 02124

 ( 220 )  2014.07.02.

 ( 732 )  HO-RA Kft., Abda (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Természetes vagy mesterséges jég, ehető jég, jégfrissítő italokhoz és ételekhez, jeges tea.

 32    Ásványvíz, forrásvíz, szénsavval dúsított vagy szénsavas víz, kezelt víz, ízesített víz, szénsavas üdítőitalok

és egyéb nem alkoholos italok, gyümölcsitalok, limonádé, gyümölcslé, nektár, szörp és egyéb készítmények

 italok előállításához.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; ásványvíz, forrásvíz, szénsavval dúsított vagy szénsavas víz, kezelt

víz, ízesített víz, szénsavas üdítőitalok és egyéb nem alkoholos italok, gyümölcsitalok, limonádé, gyümölcslé,

 nektár, szörp kis és nagykereskedelme, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  214.720

 ( 151 )  2015.01.06.

 ( 210 )  M 14 02201

 ( 220 )  2014.07.09.

 ( 732 )  AXA Biztosító Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítások, biztosítási statisztikai szolgáltatások, biztosítási tanácsadás, biztosítási ügynöki tevékenység.
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 ( 111 )  214.722

 ( 151 )  2015.01.07.

 ( 210 )  M 14 01590

 ( 220 )  2014.05.19.

 ( 732 )  LDSZ Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Kamerák és ezek tartozékai; televíziós kamerák; kamera vezérlő egység; digitális videó rögzítők és ezek

 tartozékai; monitorok, objektívek, lencsék; optikai készülékek és eszközök.

 ( 111 )  214.723

 ( 151 )  2015.01.07.

 ( 210 )  M 14 01599

 ( 220 )  2014.05.20.

 ( 732 )  Checkers Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szamosi Katalin ügyvéd, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.724

 ( 151 )  2015.01.07.

 ( 210 )  M 14 01462

 ( 220 )  2014.05.08.

 ( 732 )  Pure Model Management Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Biczi Tamás, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pure Model Management

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

  45    Társas kíséret.

 ( 111 )  214.725

 ( 151 )  2015.01.07.

 ( 210 )  M 14 02195

 ( 220 )  2014.07.08.

 ( 732 )  Wet Wipe Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Tisztítószerek.

 5    Fertőtlenítőszerek.
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  21    Takarító eszközök.

 ( 111 )  214.726

 ( 151 )  2015.01.07.

 ( 210 )  M 14 01975

 ( 220 )  2014.06.23.

 ( 732 )  Tomor Katalin, Budapest (HU)

 ( 541 )  Lu Lu By Tomor

 ( 511 )   14    Ékszerek, gyöngy és bizsu karkötők, láncok, fülbevalók.

  20    Bútor, székek, asztalok, polcok, ágyak.

  28    Játékok, játékbútorok.

 ( 111 )  214.727

 ( 151 )  2015.01.07.

 ( 210 )  M 14 01723

 ( 220 )  2014.05.30.

 ( 732 )  Bodnár Ákos, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Járos László, Nyíregyháza

  

( 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).

 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).

 ( 111 )  214.728

 ( 151 )  2015.01.07.

 ( 210 )  M 14 01600

 ( 220 )  2014.05.20.

 ( 732 )  Farkas András Norbert, Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatás kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; eladási propaganda

mások számára; hirdetési hely kölcsönzése; import-export ügynökségek; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása,

megállapodások kötése harmadik fél számára; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

 Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámozás; számítógépes nyilvántartások kezelése.
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  37    Építés; építési tárgyú információk; építések felügyelete; szigetelési szolgáltatások.

 42    Energia audit; energiatakarékossági tanácsadás; építészeti konzultáció; műszaki kutatás; műszaki szakértői

 tevékenység; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban.

 ( 111 )  214.729

 ( 151 )  2015.01.07.

 ( 210 )  M 14 01588

 ( 220 )  2014.05.19.

 ( 732 )  Zsolnai Tímea, Taksony (HU)

 Szendyné Németh Nikolett, Taksony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Sporttáska, tornazsák, utazótáska, hátizsák, háti táska, övtáska.

 25    Atlétatrikók, bodyk, alsóruházat, bőrruházat, cipőfelsőrészek, cipők, dzsekik, egyenruhák, elasztikus

sztreccs nadrágok, fejfedők, kalapáruk, fejszalagok, felsőkabátok, felöltők, felsőruházat, fülvédők,

fürdőköpenyek, fürdőnadrágok, úszónadrágok, fürdőruhák, fürdősapkák, hosszú nadrág, ingek, izzadságfelszívó

alsóruházat, izzadságfelszívó harisnyák, kabátok, kalapok, kerékpáros öltözetek, készruhák, kesztyű,

kezeslábasok, kombinék, lábszárvédők, kamáslik, mellények, melltartók, nem elektromosan fűtött láb melegítők,

női ruhák, öltözékek vízisíeléshez, pénztartó övek, pólók, sapkaellenző, sapkák, sárcipők, síbakancsok, sícipők,

síkesztyű, sportcipők, sportlábbelik, sportmezek, strandlábbelik, strandruhák, szemellenzők, fejfedők, szoknyák,

térdnadrágok, térdszalagok, harisnyakötő szalagok, tornaruházat, ujjatlan kesztyűk, vízhatlan ruházat, zoknik,

rövid nadrág, térdnadrág, biciklis nadrág, hosszú ujjú póló, biciklis pólók, kompressziós póló, kompressziós

rövidnadrág, kompressziós hosszú nadrág, basketball sapka, kötött sapka, esőkabát, esőnadrág, esőmellény,

 szélkabát, szélnadrág, szélmellény, sportszár, hosszúkabát, rövid kabát, kompressziós zokni, úszódressz.

 28    Térdvédő, könyökvédő biciklis kesztyű, evezős kesztyű, kajak hajó huzat, kenu hajó huzat, kajak lapát

 huzat, kenu lapát huzat.

 ( 111 )  214.730

 ( 151 )  2015.01.07.

 ( 210 )  M 14 02180

 ( 220 )  2014.07.08.

 ( 732 )  Dunatours Vác Kft., Vác (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Valutaváltás, pénzváltás; alkuszi/ügynöki tevékenység; biztosítások; biztosításközvetítés; biztosítási

ügynöki tevékenység; biztosítási tanácsadás; információk nyújtása biztosítási ügyekben; szállások kiadásával

 foglalkozó ügynökségek [apartmanok].

 39    Autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz; utazások szervezése; utazás közvetítés; helyfoglalás szállítással

kapcsolatban; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; kalauzolás ismeretlen helyen;

 látogatások tervezése turistáknak; személyszállítás; utaskísérés; utasszállítás; vízi utazások szervezése.

 43    Átmeneti szállások bérlete; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; rendezvényhez termek

kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek [szállodák, panziók]; vendéglátóipar;

 vendéglátás.

 ( 111 )  214.731

 ( 151 )  2015.01.07.
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 ( 210 )  M 14 01980

 ( 220 )  2014.06.24.

 ( 732 )  Engels Karl, Frankfurt am Main (DE)

 ( 740 )  Dr. Németh Balázs, Hévíz

 ( 541 )  BOR-RINGLIS

 ( 511 )   33    Borok.

  41    Élő előadások bemutatása; fogadások tervezése; szórakoztatás.

 43    Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kávéházak; motelek; panziók; szállodai

 szolgáltatások; vendéglátóipar.

 ( 111 )  214.732

 ( 151 )  2015.01.07.

 ( 210 )  M 14 01835

 ( 220 )  2014.06.12.

 ( 732 )  Axel Springer - Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GLAMOUR Foodporn

 ( 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).

 ( 111 )  214.733

 ( 151 )  2015.01.07.

 ( 210 )  M 14 02179

 ( 220 )  2014.07.08.

 ( 732 )  László Ádám 24%, Budapest (HU)

 Vámosné Sinkó Klára 52%, Budapest (HU)

 Váry Tamás Márk 24%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás, tréning, fejlesztés, akadémia.

 ( 111 )  214.734

 ( 151 )  2015.01.07.

 ( 210 )  M 13 00342

 ( 220 )  2013.02.11.

 ( 732 )  Fővárosi Vízműek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bunda Rita Anikó, Budapest

 ( 541 )  VízPlusz

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi
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berendezések; vízellátó berendezések; vízelosztó berendezések; vízhűtő berendezések; vízkivételi készülékek;

vízlágyító készülékek és berendezések; vízszűrő berendezések; víztisztító berendezések, vízderítő berendezések;

 víztisztító készülékek és gépek; vízsterilizáló berendezések.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; alkuszi/ügynöki tevékenység; biztosítási

tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; információk nyújtása biztosítási ügyekben; irodák

 (ingatlanok) bérlete.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; bakteriológiai kutatás;

biológiai kutatás; energiatakarékossági tanácsadás; földmérés; geológiai felderítés; geológiai kutatás; geológiai

szakvélemények készítése; mechanikai kutatás; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; tudományos

 laboratóriumi szolgáltatások; vegyelemzés, kémiai analízis; vízelemzés.

 ( 111 )  214.735

 ( 151 )  2015.01.07.

 ( 210 )  M 14 01460

 ( 220 )  2014.05.08.

 ( 732 )  Hipercom Holding Limited, Barnet Herts (GB)

 ( 740 )  Makláry és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.736

 ( 151 )  2015.01.07.

 ( 210 )  M 14 01459

 ( 220 )  2014.05.08.

 ( 732 )  HiperKinetic Limited, London (GB)

 ( 740 )  Makláry és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.737

 ( 151 )  2015.01.07.

 ( 210 )  M 14 01338

 ( 220 )  2014.04.29.

 ( 732 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 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
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.738

 ( 151 )  2015.01.07.

 ( 210 )  M 14 01578

 ( 220 )  2014.05.16.

 ( 732 )  HBL PRODUKCIÓ Kft., Dorog (HU)

 ( 740 )  dr. Sándor Bernadette, Dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda, Dorog

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és letölthető képfájlok.

 16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; tanítási és

 oktatási anyagok (készülékek kivételével).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.739

 ( 151 )  2015.01.07.

 ( 210 )  M 14 01823

 ( 220 )  2014.06.12.

 ( 732 )  Balogh Tészta Zrt., Jászkarajenő (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, PATINORG KFT., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Tésztafélék; száraztészták; boglyas cérna; cérnametélt; szélesmetélt; hosszúmetélt; fodros nagykocka tészta;

kiskocka tészta; hullámos kocka tészta; eperlevél; szarvacska; kis szarvacska; kagyló tészta; kis kagyló tészta;

gépi tarhonya; lencse tarhonya; tarhonya; copfocska tészta; spagetti; spagetti vég; rizsszem tészta; rövid csőtészta;

bordás csőtészta; orsó tészta; olasz csavart tészta; makaróni; metélt tészta, vermicelli, nudli, galuska; farfalle;

penne; rigattoni; ravioli; pesto; taco; tortilla; nachos; metélttészta-alapú készételek; liszttartalmú ételek; snack

ételek (gabona alapú); tésztában sült pástétom; süteményekhez való tészta; süteménytészta; sütemények;

aprósütemény; teasütemény; amerikai palacsinták; palacsinták; briós; chips [gabonakészítmény];

cukrászsütemények; gyümölcsös sütemények, torták; lepények (gyümölcsös); kekszek; sós kekszek; kenyér;

malomipari termékek; lisztek; gabonakészítmények; gríz, kuszkusz, búzadara; ételízesítő [fűszer]; fűszerek;

ízesítők; fűszerkeverék; ízesítőszerek; quiche [tésztában sült sós sodó]; szószok [ízesítőszerek, fűszeres

 mártások]; tésztaöntetek.

 ( 111 )  214.740

 ( 151 )  2015.01.07.

 ( 210 )  M 14 01824

 ( 220 )  2014.06.12.

 ( 732 )  Balogh Tészta Zrt., Jászkarajenő (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, PATINORG KFT., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30    Tésztafélék; száraztészták; boglyas cérna; cérnametélt; szélesmetélt; hosszúmetélt; fodros nagykocka tészta;

kiskocka tészta; hullámos kocka tészta; eperlevél; szarvacska; kis szarvacska; kagyló tészta; kis kagyló tészta;

gépi tarhonya; lencse tarhonya; tarhonya; copfocska tészta; spagetti; spagetti vég; rizsszem tészta; rövid csőtészta;

bordás csőtészta; orsó tészta; olasz csavart tészta; makaróni; metélt tészta, vermicelli, nudli, galuska; farfalle;

penne; rigattoni; ravioli; pesto; taco; tortilla; nachos; metélttészta-alapú készételek; liszttartalmú ételek; snack

ételek (gabona alapú); tésztában sült pástétom; süteményekhez való tészta; süteménytészta; sütemények;

aprósütemény; teasütemény; amerikai palacsinták; palacsinták; briós; chips [gabonakészítmény];

cukrászsütemények; gyümölcsös sütemények, torták; lepények (gyümölcsös); kekszek; sós kekszek; kenyér;

malomipari termékek; lisztek; gabonakészítmények; gríz, kuszkusz, búzadara; ételízesítő [fűszer]; fűszerek;

ízesítők; fűszerkeverék; ízesítőszerek; quiche [tésztában sült sós sodó]; szószok [ízesítőszerek, fűszeres

 mártások]; tésztaöntetek.

 ( 111 )  214.741

 ( 151 )  2015.01.07.

 ( 210 )  M 14 01826

 ( 220 )  2014.06.12.

 ( 732 )  Balogh Tészta Zrt., Jászkarajenő (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, PATINORG KFT., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  30    Tésztafélék; száraztészták; boglyas cérna; cérnametélt; szélesmetélt; hosszúmetélt; fodros nagykocka tészta;

kiskocka tészta; hullámos kocka tészta; eperlevél; szarvacska; kis szarvacska; kagyló tészta; kis kagyló tészta;

gépi tarhonya; lencse tarhonya; tarhonya; copfocska tészta; spagetti; spagetti vég; rizsszem tészta; rövid csőtészta;

bordás csőtészta; orsó tészta; olasz csavart tészta; makaróni; metélt tészta, vermicelli, nudli, galuska; farfalle;

penne; rigattoni; ravioli; pesto; taco; tortilla; nachos; metélttészta-alapú készételek; liszttartalmú ételek; snack

ételek (gabona alapú); tésztában sült pástétom; süteményekhez való tészta; süteménytészta; sütemények;

aprósütemény; teasütemény; amerikai palacsinták; palacsinták; briós; chips [gabonakészítmény];

cukrászsütemények; gyümölcsös sütemények, torták; lepényele (gyümölcsös); kekszek; sós kekszek; kenyér;

malomipari termékek; lisztek; gabonakészítmények; gríz, kuszkusz, búzadara; ételízesítő [fűszer]; fűszerek;

ízesítők; fűszerkeverék; ízesítőszerek; quiche [tésztában sült sós sodó]; szószok [ízesítőszerek, fűszeres

 mártások]; tésztaöntetek.

 ( 111 )  214.742

 ( 151 )  2015.01.07.

 ( 210 )  M 14 01967

 ( 220 )  2014.06.20.

 ( 732 )  dr. Éless Tamás 50%, Budapest (HU)

 Éless Tímea 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SZÓLÓ

 ( 511 )   32    Mustok, szörpök.

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

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

 valamennyi áru).

 ( 111 )  214.743

 ( 151 )  2015.01.07.

 ( 210 )  M 14 00679

 ( 220 )  2014.03.06.

 ( 732 )  BUDALAKK INNOVA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ADHEZOR

 ( 511 )  2    Festékek, lakkok, amelyek nem tartalmaznak természetes gyantát (masztixot).

 ( 111 )  214.744

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 02493

 ( 220 )  2014.08.06.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  ZINZIBET

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 111 )  214.745

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 02492

 ( 220 )  2014.08.06.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  URYALOR

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.746

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 02491

 ( 220 )  2014.08.06.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  OSECON

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 111 )  214.747

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 02490

 ( 220 )  2014.08.06.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  NOZENO

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 111 )  214.748

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 02489

 ( 220 )  2014.08.06.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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 ( 541 )  MIZIZON

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 111 )  214.749

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 00559

 ( 220 )  2014.02.24.

 ( 732 )  Magyar Vízilabda Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sós Anna, 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.

 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.

 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); szurkolói banner

 papírból; tapstábla papírból; szurkolói óriáskéz papírból.

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

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

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

 valamennyi áru); kereplő műanyag; szurkolói szócső műanyag; mobiltelefon tok műanyag; karkötő műanyag.

 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.

 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.

 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); bögrék; csészék.

  24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

 művirágok.

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

 karácsonyfadíszek.

 ( 111 )  214.750

 ( 151 )  2015.01.08.
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 ( 210 )  M 14 00930

 ( 220 )  2014.03.27.

 ( 732 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

 ( 111 )  214.751

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 01787

 ( 220 )  2014.06.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Zoltán, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, 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).

 ( 111 )  214.752

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 00684

 ( 220 )  2014.03.06.

 ( 732 )  Expert Kereskedelmi és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Orsolya Stefánia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    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.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 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 )  214.753

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 00809

 ( 220 )  2014.03.19.

 ( 732 )  Media Matters Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bánsághy Dániel, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi elemzések, pénzügyi információk nyújtása, tőzsdeügynöki tevékenység.

  38    Hírügynökségek, fórumok biztosítása az interneten,kábeltelevíziós müsorszórás, televíziós müsorszórás.

 41    Rádió és televízióprogramok készítése, televíziós szórakoztatás, filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket,

riporteri szolgáltatások, szemináriumok rendezése és vezetése, videofilmezés, videofilmgyártás, web oldalak

 alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  214.754

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 01297

 ( 220 )  2014.04.28.

 ( 732 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pannon Starter Organo

 ( 511 )  1    Műtrágyázó készítmények; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

 ( 111 )  214.755

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 01310

 ( 220 )  2014.04.24.

 ( 732 )  Holczhei Tamás 100%, Komárno (SK)

 ( 541 )  eMpatika

 ( 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).

 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).

 ( 111 )  214.756

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 01545

 ( 220 )  2014.05.15.

 ( 732 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 541 )  gyümölcsözön

 ( 511 )  29    Almapüré, dzsemek, gyömbérdzsem, gyümölcskocsonya, gyümölcszselé, gyümölcs csipsz,

gyümölcskonzervek, tartósított gyümölcsök, párolt gyümölcs, gyümölcspép, gyümölcssaláták, kandírozott
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 (cukrozott) gyümölcsök, kompótok, tőzegáfonya szósz (befőtt), zselék étkezési.

  30    Gyümölcskocsonya, gyümölcsös sütemények, torták, ízesítőszerek árukra.

 ( 111 )  214.757

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 01666

 ( 220 )  2014.05.26.

 ( 732 )  Ráth Péter Jacob, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szemüvegek, napszemüvegek, optikai cikkek, és ezen termékekhez tartozó keretek, lencsék, üvegek, tokok,

 zsinórok.

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

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció a 9. és 25. áruosztályokban szereplő

 termékekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  214.758

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 01673

 ( 220 )  2014.05.26.

 ( 732 )  Terraqua International Kft., Dunavarsány (HU)

 ( 740 )  dr. Feövenyessy Mátyás, Dunavarsány

 ( 541 )  BRANDROOM

 ( 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).

 ( 111 )  214.759

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 01790

 ( 220 )  2014.06.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Zoltán, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, 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).
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 ( 111 )  214.760

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 01791

 ( 220 )  2014.06.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Zoltán, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, 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).

 ( 111 )  214.761

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 13 02795

 ( 220 )  2013.09.26.

 ( 732 )  Pál Gergő, Szigetszentmiklós (HU)

 Bereczki Balázs, Dunaharaszti (HU)

 Ordasi Péter, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógycukor, cukor alapú vitaminkészítmények, szőlőcukor, szőlőcukor gyógyászati használatra.

  30    Nyírfa és bükkfa keverékből készült ízesítőszer.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  214.762

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 01792

 ( 220 )  2014.06.05.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Zoltán, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest
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( 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).

 ( 111 )  214.763

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 01660

 ( 220 )  2014.05.22.

 ( 732 )  Zséda Produkció Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ormós Zoltán, Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ZSÉDA

 ( 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).

 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).

 ( 111 )  214.764

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 01292

 ( 220 )  2014.04.28.

 ( 732 )  Hegedűs Beáta, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Egyesült Királyságból származó textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk,

 asztalneműk.

  25    Egyesült Királyságból származó ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 35    Egyesült Királyságból származó ruházati cikkek, cipők, kalapáruk textíliák és textiláruk reklámozása; ilyen

 termékekkel kapcsolatos kereskedelmi ügyletek; ilyen termékekkel kapcsolatos adminisztráció.

 ( 111 )  214.765

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 01925

 ( 220 )  2014.06.20.

 ( 732 )  Meződi József 50%, Budapest (HU)

 Németh Zoltán 50%, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Szilágyi János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

 hanglemezek.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  214.766

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 01538

 ( 220 )  2014.05.14.

 ( 732 )  HUNTERTEX Kft., Ászár (HU)

 ( 740 )  Szombath István, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 511 ) 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (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, 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).

 ( 111 )  214.767

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 01533

 ( 220 )  2014.05.14.

 ( 732 )  GBA Developement Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivő, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatás, képzés, ismeretterjesztés; kiemelten egészségügyi témákban, kiadványok kiadása és terjesztése,

 információ megosztás számítógépes hálózaton, klub-szervezés.

  42    Mobil aplikációk fejlesztése, kutatás-fejlesztés.

  44    Életmód- és egészségügyi tanácsadás személyesen és számítógépes hálózaton.

 ( 111 )  214.768

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 01675

 ( 220 )  2014.05.26.

 ( 732 )  "EBT EURO-BORSOD TRADE" Kereskedelmi Szolgáltató Kft., Berente (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Csapágyak [géprészek], csapágyak, önkenő, csapágyak tengelyekhez, csapágykarok, csapágybakok,

csapágykonzolok gépekhez, forgattyús tengelyek, főtengelyek, golyóscsapágyak, golyóscsapágy-gyűrűk,

gördülőcsapágyak gépekhez, gördülőhidak, görgőscsapágyak, hegesztő elektródák, olajozók, zsírzók [géprészek].
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 9    Védőálarcok/maszkok, védőcipők baleset, sugárzás és tűz ellen, védőeszközök személyek balesetvédelmére.

  25    Munkaruhák, munkaköpenyek.

 ( 111 )  214.769

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 00934

 ( 220 )  2014.03.27.

 ( 732 )  F1 Fanatic Korlátolt Felelősségű Társaság, Diósd (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Gergő László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Grafikai nyomatok; hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék; írószerek; matriciák, lehúzóképek; plakátok,

falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; naptárak; prospektusok; ragasztószalagok irodai vagy háztartási

 célokra; szórólapok; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.

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

 35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; marketing;

 reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 111 )  214.770

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 00327

 ( 220 )  2014.02.03.

 ( 732 )  Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

 ( 740 )  Dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  VISIBLY CLEAR

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású arc- és testápoló készítmények: tisztító habbal átitatott párnácskák, asztringensek,

arcradírok, arclemosók, testradírok, testlemosók, tisztító (szappan) rudak, maszkok, olajmentes pattanás elleni

lemosók, tisztítókrémek, tisztítóhabok, tisztító zselék, olajmentes nedvesítőkendők, ránc- és folt elleni krémek,

pattanások nyomát elhalványító hámlasztó krémek, tisztító/maszk kombináció, három az egyben hidratáló

 pattanáskezelő, foltkezelő krémek, foltkezelő zselék, kezelő párnácskák.

5    Gyógyhatású arc- és testápoló készítmények: tisztító habbal átitatott párnácskák, asztringensek, arcradírok,

arclemosók, testradírok, testlemosók, tisztító (szappan) rudak, maszkok, olajmentes pattanás elleni lemosók,

tisztítókrémek, tisztítóhabok, tisztító zselék, olajmentes nedvesítőkendők, ránc- és folt elleni krémek, pattanások

nyomát elhalványító hámlasztó krémek, tisztító/maszk kombináció, három az egyben hidratáló pattanáskezelő,

 foltkezelő krémek, foltkezelő zselék, kezelő párnácskák és gyógyszert tartalmazó alapozók.

 ( 111 )  214.771

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 01918

 ( 220 )  2014.06.19.

 ( 732 )  ELO Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  BM Specht Böhm Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  9    CD-ROM (kompakt) lemezek; hangfelvételhordozók; hanglemezek.

 16    Kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; magazinok, revük [időszaki lapok]; nyomtatott publikációk;

nyomtatványok; tananyagok (szabadszavas megfogalmazás); tananyagcsomagok (szabadszavas megfogalmazás);

 tananyagsorozatok (szabadszavas megfogalmazás).

 41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; könyvkiadás; oktatás; oktatási tárgyú információk;

oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szövegek kiadása (nem

reklámcélú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; távoktatás (szabadszavas

megfogalmazás); levelező oktatás (szabadszavas megfogalmazás); otthon tanulás (szabadszavas megfogalmazás);

próbalecke (szabadszavas megfogalmazás); záróteszt (szabadszavas megfogalmazás); online tesztek

 (szabadszavas megfogalmazás).

 ( 111 )  214.772

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 01788

 ( 220 )  2014.06.05.

 ( 732 )  Hervis Sport és Divatkereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

 ( 541 )  GET MOVIN'

 ( 511 )   35    Reklámozás: marketing.

 ( 111 )  214.773

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 01672

 ( 220 )  2014.05.26.

 ( 732 )  Terrauqa International Kft., Dunavarsány (HU)

 ( 740 )  dr. Feövenyessy Mátyás, Dunavarsány

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

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

 és állatok részére.

 ( 111 )  214.774

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 01546

 ( 220 )  2014.05.15.

 ( 732 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 2. szám, 2015.01.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M122



  

( 546 )

 ( 511 )  29    Almapüré, dzsemek, gyömbérdzsem, gyümölcskocsonya, gyümölcszselé, gyümölcs csipsz,

gyümölcskonzervek, tartósított gyümölcsök, párolt gyümölcs, gyümölcspép, gyümölcssaláták, kandírozott

 (cukrozott) gyümölcsök, kompótok, tőzegáfonya szósz (befőtt), zselék étkezési.

  30    Gyümölcskocsonya, gyümölcsös sütemények, torták, ízesítőszerek árukra.

 ( 111 )  214.775

 ( 151 )  2015.01.08.

 ( 210 )  M 14 01542

 ( 220 )  2014.05.14.

 ( 732 )  Rotovill Kft., Pécs (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Légkondicionáló tisztító spray.

6    Csővezetékek fémből szellőző és légkondicionáló berendezésekhez; csövek nem fémből, szellőztető és

 légkondicionáló berendezésekhez; fém [légkondicionáló tartó] konzolok.

7    Csövek (gége) porszívókhoz; kartonpapír porszívózsákok; motorok gépekhez (230V elektromos); papír

 porzsákok porszívókhoz; szívófejek porszívókhoz.

 11    Asztali ventilátorok; elszívó ventilátorok; fűtő, hűtő, szellőztető, légkondicionáló és tisztítóberendezések

(szobai); háztartási légkondicionáló berendezések; háztartási légkondicionáló készülékek; légkondicionáló

berendezések; légkondicionáló ventilátorok; légszűrők légkondicionálókhoz; mennyezeti ventillátorok; szelepek

légkondicionálókhoz; szobai légkondicionálók; szobai ventilátorok; szűrők légkondicionálókhoz; termosztatikus

 szelepek; ventilátorok légkondicionáló berendezésekhez.

  17    Ragasztós, öntapadós tömítőanyagok és szigetelő keverékek.

 ( 111 )  214.784

 ( 151 )  2015.01.14.

 ( 210 )  M 14 01575

 ( 220 )  2014.05.16.

 ( 732 )  VARINEX Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Zsuzsanna, Dr. Szabó Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Kistarcsa

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógép billentyűzet; számítógépek; számítógépes játékszoftver; számítógépes szoftver alkalmazások,

letölthető; számítógép memóriák; számítógép perifériák; számítógép programok (letölthető); számítógép

 programok, rögzített.

 35    Információk számítógépes adatbázisba való rendezése; információk számítógépes adatbázisba való

 szerkesztése; irodagépek és készülékek kölcsönzése, számítógépes nyilvántartások kezelése.

 42    Számítógép programozás, számítógép-szoftver fenntartása; számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok

helyreállítása; számítógépes rendszerelemzés, számítógép hardverrel kapcsolatos tanácsadás,

 számítógépprogramok kidolgozása; számítógép programok korszerűsítése, számítógép programok kölcsönzése.

 ( 111 )  214.785
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 ( 151 )  2015.01.14.

 ( 210 )  M 14 01572

 ( 220 )  2014.05.16.

 ( 732 )  OPTISUN Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Karaffy Erzsébet, Miskolc

 ( 541 )  REVANS

 ( 511 ) 9    Napszemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, szemüvegzsinórok, szemüvegek (optikai), optikai

 cikkek, optikai lencsék.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  44    Orvosi szolgáltatások; szemvizsgálat; optikusok szolgáltatásai; szemüvegkészítés.

 ( 111 )  214.786

 ( 151 )  2015.01.14.

 ( 210 )  M 14 02244

 ( 220 )  2014.07.14.

 ( 732 )  Dömöcsök Béla, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Méhviasz kozmetikai célokra; méhpempő kozmetikai célokra; mézek kozmetikai célokra; méhészeti

 termékek kozmetikai célokra.

 6    Fémből készült konténerek tároláshoz, szállításhoz, különösen méhkaptárok tárolásához és szállításához.

 20    Méhkasok; kaptárok; méhsejtek; nem fémből készült keretek kaptárokhoz, fakeretek kaptárokhoz;

forgatható keretek kaptárokhoz; lépkeretek; lépek keretekhez; lépek kaptárokhoz; lépviasz kaptárokhoz; nem

 fémből készült konténerek tároláshoz, szállításhoz, különösen méhkaptárok tároláshoz és szállításhoz.

 30    Méhpempő emberi fogyasztásra; mézek; propolisz emberi fogyasztásra; méhészeti termékek emberi

 fogyasztásra.

 31    Élő állatok; méhek; hím méhek (herék); méhanyák; táplálékok méheknek; táplálékok állatoknak;

 tápanyagok méhek számára; tápkészítmények méheknek; virágporok.

 42    Környezetvédelmi kutatás; mezőgazdasági kutatások; méhekkel összefüggő kutatások; tudományos kutatás

méhekkel kapcsolatban; laboratóriumi szolgáltatások mezőgazdasági kutatásokhoz; mezőgazdasági műveléssel

kapcsolatos kutatások; laboratóriumi szolgáltatások méhekkel kapcsolatos szolgáltatásokhoz; mezőgazdasággal

kapcsolatos biotechnológiai kutatások; bio-termesztéssel kapcsolatos mezőgazdasági kutatások; méhek által

 történő beporzással összefüggő kutatások.

 44    Környezetvédelemmel kapcsolatos mezőgazdasági szolgáltatások; mezőgazdasági szolgáltatások;

mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása méhekkel történő növénybeporzásra; mezőgazdasági tájékoztatási

szolgáltatások; mezőgazdasági tanácsadás; mezőgazdasági tanácsadás méhészeti kérdésekben; mezőgazdasági,

gazdálkodási szolgáltatások; mezőgazdasági, gazdálkodási szolgáltatások méhekkel kapcsolatban;

mezőgazdasággal kapcsolatos szaktanácsadás; mezőgazdasági felszerelések kölcsönzése; mezőgazdasági

eszközök kölcsönzése; mezőgazdasági gépek és berendezések kölcsönzése; méhészettel kapcsolatos eszközök és

berendezések kölcsönzése; állattenyésztés, méhek nevelése; mezőgazdasági berendezések kertészeti és erdészeti

 használata, különösen méheknek gyűjtési helyre történő szállítására és az adott területen történő tartására.

 ( 111 )  214.787

 ( 151 )  2015.01.14.

 ( 210 )  M 14 02071

 ( 220 )  2014.07.02.

 ( 732 )  BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  214.788

 ( 151 )  2015.01.14.

 ( 210 )  M 14 02245

 ( 220 )  2014.07.14.

 ( 732 )  Dömöcsök Béla, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

 ( 541 )  apirot

 ( 511 ) 3    Méhviasz kozmetikai célokra; méhpempő kozmetikai célokra; mézek kozmetikai célokra; méhészeti

 termékek kozmetikai célokra.

 6    Fémből készült konténerek tároláshoz, szállításhoz, különösen méhkaptárok tárolásához és szállításához.

 20    Méhkasok; kaptárok; méhsejtek; nem fémből készült keretek kaptárokhoz, fakeretek kaptárokhoz;

forgatható keretek kaptárokhoz; lépkeretek; lépek keretekhez; lépek kaptárokhoz; lépviasz kaptárokhoz; nem

 fémből készült konténerek tároláshoz, szállításhoz, különösen méhkaptárok tároláshoz és szállításhoz.

 30    Méhpempő emberi fogyasztásra; mézek; propolisz emberi fogyasztásra; méhészeti termékek emberi

 fogyasztásra.

 ( 111 )  214.789

 ( 151 )  2015.01.14.

 ( 210 )  M 14 02070

 ( 220 )  2014.07.02.

 ( 732 )  BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
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 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  214.790

 ( 151 )  2015.01.14.

 ( 210 )  M 14 00845

 ( 220 )  2014.03.20.

 ( 732 )  CMG Grundstücksverwaltungs- und Beteiligungs- GmbH, Heilbronn (DE)

 ( 740 )  dr. Lantos Judit, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Landliebe. A természet gazdag íze.

 ( 511 )  29    Tartósított, szárított és főtt gyümölcsök és zöldségek; zselék, gyümölcskocsonya, zselé, dzemek, lekvárok

[nem citrusfélékből], tojások, tejtermékek; tejből készült italok, amelyek fő összetevője tejalapú hozzávaló;

tejtermékek diétás célokra (nem gyógyászati használatra); tartósított tejtermékek; kenhető krémek, melyek nem

tartoznak más osztályokba; tej és tejtermékek, tejpor; sűrített tej, édesítve vagy másként; milk shake-ek

[tejturmixok]; erjesztett tejtermékek; író; joghurt és joghurttermékek; müzlis joghurt; cottage cheese [túrószerű

sajtfajta]; túró [quark]; lágy tehéntúró; sajt és sajttermékek; tejszín [tejtermékek]; tejszínhab; tejföl; friss tejszín

[creme fraiche]; tej és tejszín kávéhoz és azok helyettesítői beleértve az úgynevezett krémesítőket; az előbbi

tejtermékek natúr ízben vagy ízesítve; étkezési olajok és zsírok és ezek keverékei, csökkentett zsírtartalommal

vagy anélkül és/vagy csökkentett kalóriatartalommal vagy anélkül; vaj; vajolajak (vaj ghí}; készételek félkész

 ételek, reggeli italok, ételhelyettesítők, tejalapú édes és sós snack-ek, melyek nem tartoznak más osztályokba.

 30    Csokoládé- és kávé italok, beleértve az alacsony kalóriatartalmú csokoládés tej és kávéitalokat, valamint az

előállításukhoz szükséges készítmények, melyek nem tartoznak más osztályokba; tea-csokoládé-, kakaó- vagy

kávéalapú italok; liszt és gabonakészítmények és ezekből készült élelmiszerek, beleértve a élelmiszerszeleteket;

tejalapú vagy tejtermékalapú zabkása, étkezési használatra; kenhető krémek, melyek nem tartoznak más

osztályba; pudingok, bajor krém (cremé bavaroise), mousse-ok, krémes rizsdesszert, búzadara puding és más

desszertek, melyek nem tartoznak más osztályokba; müzli; süteménytészták, pék- és cukrászsütemények; fagylalt,

jégkrém (étkezési jég); öntetek, szószok; termékek puding jellegű desszertek készítéséhez, melyek nem tartoznak

 más osztályokba; készételek, édes és ízesített rágcsálnivalók, melyek nem tartoznak más osztályokba.

 32    Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok; gyümölcslevek,

gyümölcskivonat-tartalmú alkoholmentes italok, tejtermékek hozzáadásával készült gyümölcslé-tartalmú italok;

alkoholmentes italok, melyeknek a fő alkotóeleme nem tejtermék; szörpök és más készítmények italokhoz;

 smoothie-k.

 ( 111 )  214.791

 ( 151 )  2015.01.14.

 ( 210 )  M 14 01577

 ( 220 )  2014.05.13.

 ( 732 )  HBL PRODUKCIÓ Kft., Dorog (HU)

 ( 740 )  dr. Sándor Bernadette, Dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda, Dorog

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és letölthető képfájlok.

 16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; tanítási és

 oktatási anyagok (készülékek kivételével).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  214.793

 ( 151 )  2015.01.15.

 ( 210 )  M 14 00323

 ( 220 )  2014.02.03.

 ( 732 )  Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lászka Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Bankárképző

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, gazdasági előrejelzések, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel

kapcsolatban, outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], piaci tanulmányok, piackutatás, segítségnyújtás

üzletvezetéshez, statisztikák összeállítása, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, üzleti hatékonyság szakértői

 szolgáltatások, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

  36    Pénzügyi elemzések, pénzügyi információk nyújtása.

 41    Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; levelező

tanfolyamok; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; szakmai újraképzés;

 szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 111 )  214.794

 ( 151 )  2015.01.15.

 ( 210 )  M 14 00324

 ( 220 )  2014.02.03.

 ( 732 )  Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lászka Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nemzeti Bankárképző

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, gazdasági előrejelzések, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel

kapcsolatban, outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], piaci tanulmányok, piackutatás, segítségnyújtás

üzletvezetéshez, statisztikák összeállítása, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, üzleti hatékonyság szakértői

 szolgáltatások, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

  36    Pénzügyi elemzések, pénzügyi információk nyújtása.

 41    Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; levelező

tanfolyamok; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; szakmai újraképzés;

 szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 111 )  214.795

 ( 151 )  2015.01.15.

 ( 210 )  M 14 00325

 ( 220 )  2014.02.03.

 ( 732 )  Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lászka Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nemzetközi Bankárképző

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, gazdasági előrejelzések, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel

kapcsolatban, outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], piaci tanulmányok, piackutatás, segítségnyújtás

üzletvezetéshez, statisztikák összeállítása, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, üzleti hatékonyság szakértői

 szolgáltatások, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

  36    Pénzügyi elemzések, pénzügyi információk nyújtása.

 41    Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék,
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kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; levelező

tanfolyamok; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; szakmai újraképzés;

 szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 111 )  214.796

 ( 151 )  2015.01.15.

 ( 210 )  M 14 02235

 ( 220 )  2014.07.14.

 ( 732 )  MEDIAIMPRESS s.r.o., Galanta (SK)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.797

 ( 151 )  2015.01.15.

 ( 210 )  M 14 02236

 ( 220 )  2014.07.14.

 ( 732 )  MEDIAIMPRESS s.r.o., Galanta (SK)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.798

 ( 151 )  2015.01.15.

 ( 210 )  M 14 01056

 ( 220 )  2014.04.04.
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 ( 732 )  Thierry, Gaulthier, Septemes Les Vallons (FR)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BIND

 ( 511 )  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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.799

 ( 151 )  2015.01.15.

 ( 210 )  M 14 01663

 ( 220 )  2014.05.23.

 ( 732 )  BioXol Korlátolt Felelősségű Társaság Kft., Szentkirályszabadja (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 1    Bakteriológiai készítmények nem gyógyászati és állatgyógyászati használatra; biológiai készítmények nem

gyógyászati és állatgyógyászati használatra; mikroorganizmus készítmények nem gyógyászati és állatgyógyászati

használatra; reagenspapírok; vegyi termékek tudományos használatra (nem gyógyászati vagy állatgyógyászati

 használatra).

5    Bakteriológiai készítmények gyógyászati és állatgyógyászati használatra; baktériumkészítmények

készítmények gyógyászati és állatgyógyászati használatra; biológiai készítmények állatgyógyászati használatra;

mikroorganizmus kultúrák gyógyászati és állatgyógyászati használatra; vegyi készítmények állatgyógyászati

használatra; vegyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi reagensek gyógyászati vagy állatgyógyászati

használatra; diagnosztikai készitmények; fertőtlenítő (csíraölő) szerek; szérumok; tápanyagok

 mikroorganizmusok számára; kontaktlencse-tisztító készítmények; oldatok kontaktlencsékhez.

 42    Bakteriológiai kutatások; biológiai kutatások; vegyészeti kutatások; kozmetikai kutatások; műszaki

kutatások; műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban); kutatás és

fejlesztés mások részére; minőségellenőrzés; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti szolgáltatások; építészeti

 konzultációk.

 ( 111 )  214.800

 ( 151 )  2015.01.15.

 ( 210 )  M 14 01924

 ( 220 )  2014.06.20.

 ( 732 )  Mortobello Rendezvényszervező és Szolgáltató Bt., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Áloé vera növények; árpa, zab, búza, búzacsíra; friss bab, borsó, burgonya, fejes saláta; bogyók [friss

gyümölcsök]; cékla; cikória; cikóriagyökér; cukkini; cukornád, cukornád kipréselt szára [nyers állapotban];

csalán, csírák növénytani célokra; friss gyökérzöldségek; friss gyümölcsök; friss konyhakerti növények,

paradicsom, paprika, retek; kukorica; lencse, lenmag; magvak (tökmag, fenyőmag, napraforgómag); friss paraj,

mángold, póréhagyma, rebarbara; feldolgozatlan szemes gabona; szentjánoskenyér; szőlő; tengeri moszatok

 emberi fogyasztásra; friss tökfélék, uborka; friss zöldségek, ehető levelek, gyümölcsök, virágok.

 32    Kézműves előállítású zöldség turmixok; kézműves előállítású gyümölcs turmixok; alkoholmentes
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gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes áloé vera italok, ásványvizek, szűrt vizek;

földimogyoró tej; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok; mandulatej; paradicsomlevek; smoothie-k [gyümölcs- vagy

 zöldségitalok; sörbetek; zöldséglevek [italok].

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; árusító standok bérbeadása; beszerzői szolgáltatások [áruk

illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; eladási propaganda mások számára; hirdetési hely kölcsönzése;

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése;

marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése;

reklámozás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez;

statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,

üzletvezetési konzultáció; vásárlási megrendelések ügyintézése; web-shop működtetés, kereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 111 )  214.801

 ( 151 )  2015.01.15.

 ( 210 )  M 14 02159

 ( 220 )  2014.07.03.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

A rovat 161 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 2. szám, 2015.01.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M130


		2015-01-26T15:42:24+0100
	Szabó Richárd István




