
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 13 03142

 ( 220 ) 2013.10.29.

 ( 731 )  Petendi Pálinkaház Kft. 100%, Vigántpetend (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az

építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, pumpás üvegcse, melyből konyhai célokra lehet

permetezni a pálinkát, laposüveg fémből, porcelánból és üvegből, pálinkás flakon porcelánból, kis feles poharak

 üvegből, porcelánból, flaska, flakon üvegből, fémből vagy porcelánból, mely pálinka tárolására alkalmas.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, reklámpólók, -pulóverek, tornacipők és baseball sapkák,

 tengerészkalapok.

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

 áru).

 ( 210 ) M 13 03144

 ( 220 ) 2013.10.29.

 ( 731 )  Petendi Pálinkaház Kft. 100%, Vigántpetend (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az

építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, pumpás üvegcse, melyből konyhai célokra lehet

permetezni a pálinkát, laposüveg fémből, porcelánból és üvegből, pálinkás flakon üvegből vagy porcelánból, kis

feles poharak üvegből, porcelánból, flaska, flakon üvegből, fémből vagy porcelánból, mely pálinka tárolására

 alkalmas.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, reklámpólók, -pulóverek, tornacipők és baseball sapkák,

 tengerészkalapok.

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

 áru).

 ( 210 ) M 13 03572

 ( 220 ) 2013.11.28.

 ( 731 )  ECOsynergy Gazdasági Tanácsadó Kft., Pécs (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03573

 ( 220 ) 2013.11.28.

 ( 731 )  ECOsynergy Gazdasági Tanácsadó Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03832

 ( 220 ) 2013.12.19.

 ( 731 )  Vitawater Korlátolt Felelősségű Társaság, Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  dr. Fekete Zsuzsa, Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen

  ( 546 )

 ( 511 )   30    Tea; tea alapú italok; jeges teák; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek.

 ( 210 ) M 13 03881

 ( 220 ) 2013.12.30.

 ( 731 )  Fish and Friends Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rácz Zoltán, Dr. Rácz Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Fésűkagyló, nem élő; garnéla rákok, nem élő; halból készített ételek; halenyv, zselatin táplálkozási

használatra; halfilé; halikra elkészítve; halkonzervek; halliszt emberi fogyasztásra; hal mousse-ok; hal, nem élő;

hal, tartósított; heringek; homár, nem élő; joghurt; kagylók (ehető-), nem élő; kagylók, nem élő; kaviár; kefir;

kolbász; languszták, nem élő; lazac; levesek; leves készítmények; osztriga, nem élő; rákfélék, keménytestű, nem

élő; rákok, folyami, nem élő; roston sült tengeri moszat; sózott hal; szardella, ajóka; szardínia; tengeri moszat

 (roston sült-); tengeri rákok; tengeri-uborka, nem élő; tonhal.
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  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  43    Étkezdék; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék.

 ( 210 ) M 14 00005

 ( 220 ) 2014.02.19.

 ( 731 )  "Nagyrédei Szőlők" Borforgalmazó Kft., Nagyréde (HU)

 ( 740 )  Szöllősi László, Szöllősi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Nagyréde Estate

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00031

 ( 220 ) 2014.01.06.

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

 ( 541 ) Helyrehozzuk Elrontott Frizuráját!

 ( 511 )   44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 14 00045

 ( 220 ) 2014.01.08.

 ( 731 )  Gurmi Szolgáltató Kft., Csopak (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru) főzőcsomagok ételcsomagok.

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

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

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

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

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

 számára; maláta.

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

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

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

 áru).

  35    Reklámozás; marketing; franchise szolgáltatás (üzletmenet és menedzsment támogatás) üzleti tanácsadás.

  39    Futárszolgálat [üzenetek vagy áruk továbbítására]; házhozszállítás, mozgóbolt szolgálat.

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

 valamennyi szolgáltatás) kitelepülés (vásárokra, rendezvényekre).

 ( 210 ) M 14 00160

 ( 220 ) 2014.01.21.

 ( 731 )  Kokas Sándor, Gödöllő (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   35    Marketing; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; eladási propaganda mások számára.

 ( 210 ) M 14 00165

 ( 220 ) 2014.01.21.

 ( 731 )  Katolikus Karitász- Caritas Hungarica, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) KaritászPONT

 ( 511 )  35    Gyógynövény teák és egyéb gyógynövény tartalmú készítmények, ajándék-, dísz- és kegytárgyak,

dekorációs termékek, újságok, folyóiratok és egyéb kiadványok, könyvek, CD-k, bőráruk, bőrből készült tárgyak,

háztartási eszközök, konyhafelszerelések, használt és új ruházati cikkek, használt és új lábbelik, használt és új

 fejfedők, játékok, sporteszközök, konzervek, lekvárok, édességek, fűszerek kiskereskedelme; reklámozás.

  36    Jótékonysági célú gyűjtés; adománygyűjtések szervezése.

 45    Segélyezési, jótékonysági és szociális szolgáltatások nyújtása és szervezése; szociális tanácsadás;

természetbeni adományok gyűjtése és átvétele; jótékonysági célú rendezvények, kiállítások és vásárok szervezése

 és tartása.

 ( 210 ) M 14 00312

 ( 220 ) 2014.01.31.

 ( 731 )  evoBank Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Adósságrendezési szolgáltatások, bankügyletek, csekkek hitelességének ellenőrzése, ékszerek értékbecslése,

értékek letétbe helyezése, faktorálási szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások, hitelirodák, hitelkártyák

kibocsátása, hitelkártya-szolgáltatások, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése,

jelzálog-hitelezés, kölcsön [finanszírozás], kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett, követelésbehajtási

 ügynökségek, műtárgyak értékbecslése.

 ( 210 ) M 14 00326

 ( 220 ) 2014.02.03.

 ( 731 )  Dr. Poncz Ernő, Monor (HU)

 Poncz Róbert, Monor (HU)

 Dr. Poncz Lajos, Monor (HU)

 Poncz Lajos, Monor (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Fogászat; fogászati és szájsebészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 00401

 ( 220 ) 2014.02.07.

 ( 731 )  We Love Publishing Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fekete-Győr Ákos,Fekete-Győr Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00410

 ( 220 ) 2014.02.10.

 ( 731 )  MezőHír Média Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Gabriella, Dr. Németh & Dr. Haraszti Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Konzultáció személyzeti kérdésekben; eladási propaganda mások számára; információ és tanácsadás

fogyasztóknak (fogyasztási tanácsadás); közönségszolgálat; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; outsourcing

szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); piackutatás; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szakmai konzultációk üzleti

ügyekben; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal;üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti

hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;

 üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

 41    Akadémiák (oktatás); coaching (tréning); eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gykorlati

képzés (szemléltetés); kongresszusok szervezése és lebonyolítása; levelező tanfolyamok; oktatás; pályaválasztási

tanácsadás; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegek kiadása

 (nem reklámcélú).

  44    Pszichológus szolgáltatásai; terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 00449

 ( 220 ) 2014.02.13.

 ( 731 )  Tonk Emil Ferenc, Pécs (HU)

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

 ( 541 ) SPORT-FRÖCCS

 ( 511 )   33    Magyarországról származó borok és annak felhasználásával készített fröccsök.

 35    Magyarországról származó borok felhasználásával készített fröccsök kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása,

 reklámozása, marketing tevékenységek.

  43    Borokkal kapcsolatos vendéglátás.

 ( 210 ) M 14 00450

 ( 220 ) 2014.02.13.

 ( 731 )  SzintPont Kft., Felcsút (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )   33    Magyarországról származó borok és annak felhasználásával készített fröccsök.

 35    Magyarországról származó borok felhasználásával készített fröccsök kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása,

 reklámozása, marketing tevékenységek.

  43    Borokkal kapcsolatos vendéglátás.

 ( 210 ) M 14 00462

 ( 220 ) 2014.02.14.

 ( 731 )  Havran György, Budapest (HU)

 ( 740 )  Meticsné Pap Beáta, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

számítógépek; 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).

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

 szolgáltatás).

 40    Fénymásoló gépek kölcsönzése; laminálás, nyomdai szolgáltatás, fényszedési szolgáltatás, fényképnyomás,

 lézeres bekarcolás, minta nyomás, ofszet nyomás.

 ( 210 ) M 14 00484

 ( 220 ) 2011.12.12.

 ( 731 )  EXIM HOLDING a.s., Prague (CZ)

 ( 740 )  Füri Mihályné Dr., Budapest

 ( 541 ) EXIM

 ( 511 )   35    Hirdetési- és reklámszolgáltatás; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és tárolása; utazásszervezés.

  41    Oktatás; oktatás biztosítása; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 14 00504

 ( 220 ) 2010.01.27.

 ( 731 )  MHCS, Epernay (FR)

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

 ( 541 ) ICE IMPERIAL

 ( 511 )   33    Habzóborok, Champagne eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 210 ) M 14 00515

 ( 220 ) 2014.02.20.

 ( 731 )  Vágó Péter János, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Emese, Dr. Varga Emese Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  43    Oroszországból származó alapanyagokból/orosz receptek alapján készült ételekkel kapcsolatos vendéglátás

 (élelmezés).

 ( 210 ) M 14 00582

 ( 220 ) 2014.02.25.

 ( 731 )  Checkers Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bognár Tamás, Budapest

 ( 541 ) Délibusz

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00586

 ( 220 ) 2014.02.25.

 ( 731 )  platán-BÚTOR Kft., Sopron (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok, asztalok, székek, ágyak.

  37    Bútorok javítása és karbantartása, bútorasztalos munkák, bútor restaurálás, bútor javítás.

  42    Bútor tervezés.

 ( 210 ) M 14 00606

 ( 220 ) 2014.02.27.

 ( 731 )  Borestek Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Kő-juice

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

 áru).

 ( 210 ) M 14 00622

 ( 220 ) 2014.02.28.

 ( 731 )  Forgács István, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00638

 ( 220 ) 2014.03.04.

 ( 731 )  Türk-Műanyag Bt., Pilisvörösvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Hordó, műanyagból; kádak, medencék, műanyagból; tartályok folyékony üzemanyaghoz, műanyagból;

 tartályok, műanyagból.

  40    Anyagok összeállítása mások megrendelése szerint.

  42    Műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése.

 ( 210 ) M 14 00645

 ( 220 ) 2014.03.04.

 ( 731 )  M Group International Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó Tamás, Ajak

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és 3D nyomtatóval nyomtatott nyomdaipari termékek; nyomdaipari termékek; tanítási és

 oktatási anyagok (készülékek kivételével).

 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    Állásbörzék szervezése és lebonyolítása, internetes weboldal üzemeltetés.

 ( 210 ) M 14 00652

 ( 220 ) 2014.03.04.

 ( 731 )  László Ruth 100%, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

 letölthetők.

  42    Weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 14 00674

 ( 220 ) 2014.03.06.

 ( 731 )  Power Contact Hungary GYártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Multi contact

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

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

fémtermékek; fémek nyers, vagy félig megmunkált állapotban; fémgyűrűk; fémkapcsok; fémlemezek;

 fémötvözetek; szegecsek fémből.

 35    Gyenge - és erősáramú alkatrészek, tárgyak, eszközök, berendezések kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása;
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 és ezek reklámozása és marketing tevékenység.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervező és kutatói tevékenységek;

 szoftvertervezések és -fejlesztés.

 ( 210 ) M 14 00679

 ( 220 ) 2014.03.06.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ADHEZOR

 ( 511 )  1    Oldószerek.

 2    Aktív festék oldószer.

 ( 210 ) M 14 00681

 ( 220 ) 2014.03.06.

 ( 731 )  Kiss Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  ifj. Gábor László, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00685

 ( 220 ) 2014.03.06.

 ( 731 )  MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Marha-, szarvas- és vadhús; húskivonatok.

 ( 210 ) M 14 00695

 ( 220 ) 2014.03.07.

 ( 731 )  Cake Dealer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kimlei Zsuzsanna, dr. Kimlei Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Cake Dealer

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; rendezvényszervezés.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 14 00732

 ( 220 ) 2014.03.10.

 ( 731 )  ZHi Lao hu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ilosvai Gábor ügyvéd, Esztergom
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( 546 )

 ( 511 )   43    Éttermek.

 ( 210 ) M 14 00742

 ( 220 ) 2014.03.12.

 ( 731 )  dr. Tiringer Csaba György, Vasút u. 12. (HU)

 ( 740 )  Dr. Princz Kornél ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Tudományos, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trágyák, élelmiszerek tartósítására

 szolgáló vegyi anyagok.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált

diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára, fertőtlenítőszerek; kártékony

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

 készítmények gyógyászati használatra.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 00758

 ( 220 ) 2014.03.13.

 ( 731 )  Gigamatrac Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pálinkás László, Budapest

 ( 541 ) Airflex

 ( 511 )  20    Bútorok speciális kikészítésű gyógyászati használatra; faszerkezetek; komódok; fiókos szekrények;

matracok; gélhab termékek, hengerpárnák; fedőmatracok; párnák; fejpárnák; ágyak; ágykeretek; kisbútorok;

 ágyneműk; ágyneműtartók; ágyrácsok; ágybordák; boxspring ágyak.

 24    Szövött címkék; damaszt; flanel; gumírozott vásznak; jersey, krepp; lepedők; matrachuzatok; matracvédők;

matracvásznak; mintás vászon; műanyagok textilpótanyaggal; műselyem szövetek; nem szőtt textíliák;

pamutbársony; pamutvászon; párnahuzatok; paplanok; pehelypaplan; rugalmas szövetek; selyemszövet; szövetek;

textilanyagok; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; gyapjú derékaljak; fejpárnák; takarók 100% merino birka;

 bárány és kaschmir alapanyagból.

  35    Matrac, ágybetét, ágykeret, ágyrács, boxspring ágyak kereskedelme, reklámozása.

 ( 210 ) M 14 00770

 ( 220 ) 2014.03.14.

 ( 731 )  Bodnár György Gábor, Gödöllő (HU)

 ( 541 ) Tervcafé

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

 szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 14 00797

 ( 220 ) 2014.03.18.

 ( 731 )  DIATECH KFT., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  7    Gépek és szerszámgépek (építőipari gépek), gyémántszerszámok, gyémánt vágótárcsák.

 ( 210 ) M 14 00801

 ( 220 ) 2014.03.18.

 ( 731 )  Kamyanetska Olena, Odesa (UA)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  18    Utazó táskák; utazóládák, bőröndök [poggyász]; piperetáskák, neszesszerek (üresen); pénztárcák;

levéltárcák; bevásárlótáskák; utazókészletek [bőráruk]; ruhatáskák utazáshoz; bőröndök, utazótáskák; strand

táskák; utazótáskák; irattáskák, aktatáskák; iskolatáskák; hátizsákok, hátitáskák; sporttáskák, tornazsákok;

hátizsákok, táskák hegymászóknak; hevedertáskák gyermekek hordozására; kézitáskák; kerekes bevásárlótáskák;

 táskák, hátizsákok táborozóknak.

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

 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; úszómedencék [játékcikkek]; baseball kesztyűk; snooker

[sznúker] dákók, biliárddákók; biliárdgolyók; eredményjelző karambolok bílíárdhoz; biliárdasztalok; bingó

kártyák; bobok, bobszánkók; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; álló edzőkerékpárok,

szobabiciklik; halaskosarak [horgászfelszerelés]; kapásérzékelők [horgászfelszerelés]; tollaslabdák;

horgászzsinórok, horgászdamilok; súlyzók; pörgettyűk, búgócsigák [játékok]; dominójátékok; úszódeszkák

[kickboardok]; szörfdeszkák; darts; elektronikus céltáblák; mellkas expanderek [edzőeszközök]; parti kellékek;

játékálarcok; labdák játékokhoz; ütők játékokhoz; játékok; játékkártyák; poharak kockajátékhoz; játéklabdák,

játszó labdák; léggömbök; gumi belsők labdákhoz; tekebábuk; madzsong [kínai dominójáték]; úszómellények,

úszódzsekik; békatalpak úszáshoz; sílécek; sítalp borítások; surfski kajakok; sífelszerelésekhez és

szörfdeszkákhoz kialakított táskák; térdvédők [sportcikkek]; ping-pong [asztalitenisz] asztalok; csocsóasztalok;

táblajátékok; paintball fegyverek [ sporteszközök]; bokszzsákok [boxzsákok]; úszók horgászathoz/halászathoz;

horgászfelszerelések; gördeszkák; rollerek; szánkók [sportcikkek]; sporthálók; snowboardok, hódeszkák;

íjászfelszerelések; teniszlabda dobó eszközök; teniszhálók; teniszütők; testedző berendezések; baseball kesztyűk

ütőjátékosoknak [játékfelszerelések]; paintball [lövedékek paintball fegyverekhez] sportcikkek; zsetonok

 szerencsejátékokhoz.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; áru bemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; import-export ügynökségek; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások

 beszerzése más cégeknek]; értékesítési promóciós szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 00808

 ( 220 ) 2014.03.18.

 ( 731 )  HEIDI CHOCOLAT SA, Sargans (CH)

 ( 300 )  AM549/2014 2014.03.06. AT

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

 ( 541 ) SCHAUMBOMBEN

 ( 511 )   30    Csokoládé és cukorkaáruk, cukrászáruk.

 ( 210 ) M 14 00810

 ( 220 ) 2014.03.19.

 ( 731 )  AGB Média Kft., Dunakeszi (HU)
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 ( 740 )  dr. Beleznay Zsolt, Budapest

 ( 541 ) CSAJFESZT

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00820

 ( 220 ) 2014.03.19.

 ( 731 )  EUROSTAR KFT., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Horgászfelszerelés, horgászcsali, sportszerek, csalétkek, horgászorsók, horgászzsinórok, horgászbotok,

 horgok, merítőhálók, szákok, úszók, műcsalik, horgászbottartók, horgászládák, horgászati aprócikkek.

 ( 210 ) M 14 00823

 ( 220 ) 2014.03.19.

 ( 731 )  Mast-Jägermeister SE, Wolfenbüttel (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas italok és más alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholos italok, a sörök kivételével.

 41    Szórakoztatás; kulturális események, zenei események és versenyek; film, hang, video és televíziós

produkciók és azok kiadása; nyomtatványok és arra vonatkozó elektronikus média kiadása (beleértve

CD-ROM-okat és CD-ls-eket); zenei és szórakoztató előadások rendezése; adatbázis szolgáltatások, nevezetesen

 információnyújtás szórakoztatás területén; promóciós kampányok folytatása szórakoztatási célokra.

 ( 210 ) M 14 00826

 ( 220 ) 2014.03.19.

 ( 731 )  Aréna Drink Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr
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( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  35    Szeszes italok nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 14 00855

 ( 220 ) 2014.03.21.

 ( 731 )  Pap Péter, Fót (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Sportversenyek rendezése.

 ( 210 ) M 14 00859

 ( 220 ) 2014.03.24.

 ( 731 )  Szentkirályi Ásványvíz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 ) SHAGYA

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

 és más készítmények italokhoz.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00875

 ( 220 ) 2014.03.24.

 ( 731 )  dr. Bitter Balázs, Budapest (HU)

 ( 541 ) Puskás' Army

 ( 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).

 ( 210 ) M 14 00880

 ( 220 ) 2014.03.24.

 ( 731 )  Hobbyművész Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Érdi Katalin, Vass és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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); nagykereskedelem és bolti kiskereskedelem (festők,

dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek által használt festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló

szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták; papírok, kartonok és ezen anyagokból készült

termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy

háztartási ragasztóanyago; anyagok művészek részére; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; csomagolásra

 szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék) továbbá kereskedelmi bolthálózat működtetése.

 ( 210 ) M 14 00890

 ( 220 ) 2014.03.21.

 ( 731 )  Orco Hotel Zrt, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Urszin Péter Barnabás, Urszin Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HOTEL ANDRÁSSY

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00891

 ( 220 ) 2014.03.21.

 ( 731 )  Residence Izabella Zrt, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Urszin Péter Barnabás, Urszin Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) RESIDENCE IZABELLA

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00892

 ( 220 ) 2014.03.21.

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

 ( 740 )  dr. Bercsényi Erika, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Vodka, ízesített vodka.
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 ( 210 ) M 14 00910

 ( 220 ) 2014.03.26.

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

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

 ( 541 ) Jófogás.hu, az ingyenes apróhirdetési portál.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) apróhirdetések közzététele.

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00911

 ( 220 ) 2014.03.26.

 ( 731 )  Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Dreher 24. Frissítően gyümölcsös

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok; sörök; malátasör.

 ( 210 ) M 14 00914

 ( 220 ) 2014.03.26.

 ( 731 )  Gyöngyösi Péter, Debrecen (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 14 00915

 ( 220 ) 2014.03.26.

 ( 731 )  Pick Szeged Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Szőcs Ernő Péter, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )   29    Hús, hústermékek, szalámik, kolbászok, sonkák.

 ( 210 ) M 14 00916

 ( 220 ) 2014.03.26.

 ( 731 )  Farkas Ágnes Nóra, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Akkumulátoros játékok.

 35    Árubemutatás, játékeladás, marketing, kereskedelmi vagy reklámcálú vásárok szervezése, hirdetési hely

 kölcsönzése.

  41    Játékkölcsönzés, játékbemutatás, játszóházszervezés.

 ( 210 ) M 14 00917

 ( 220 ) 2014.03.26.
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 ( 731 )  Szappanos Zoltán, Dunaharaszti (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00921

 ( 220 ) 2014.03.26.

 ( 731 )  Stork Élelmiszer Manufaktúra Kft., Szár (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

  32    Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és sűrítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 14 00925

 ( 220 ) 2014.03.26.

 ( 731 )  GLT Delta Épületgépész Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Cserkúthy László Gábor, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

 berendezések.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 14 00932

 ( 220 ) 2014.03.27.

 ( 731 )  GABLINI Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) GABLINI

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; gépkocsi gumiabroncsok; gépkocsik; gépkocsi

karosszériák; gépkocsiláncok; gépkocsi lengéscsillapítók; gépkocsi lökhárítók; gépkocsi motorházfedelek; jármű

 gumiabroncsok; jármű karosszériák; járműkerekek; járművek belső kárpitjai.

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás];

járműfényezés; járműmosás; járművek karbantartása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése;

járművek tisztítása; javítási tárgyú információk; jelek festése vagy javítása; kárpit(ozás) javítása;

gépjármű-akkumulátorok töltése; gépkocsik karbantartása és javítása; gumiabroncsok (újra)futózása;

 gumiabroncsok vulkanizálása [javítás].

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; járművek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 14 00933
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 ( 220 ) 2014.03.27.

 ( 731 )  GABLINI Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; gépkocsi gumiabroncsok; gépkocsik; gépkocsi

karosszériák; gépkocsiláncok; gépkocsi lengéscsillapítók; gépkocsi lökhárítók; gépkocsi motorházfedelek; jármű

 gumiabroncsok; jármű karosszériák; járműkerekek; járművek belső kárpitjai.

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; jáműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás];

járműfényezés; járműmosás; járművek karbantartása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése;

járművek tisztítása; javítási tárgyú információk; jelek festése vagy javítása; kárpit(ozás) javítása;

gépjármű-akkumulátorok töltése; gépkocsik karbantartása és javítása; gumiabroncsok (újra)futózása;

 gumiabroncsok vulkanizálása [javítás].

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; járművek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 14 00937

 ( 220 ) 2014.03.27.

 ( 731 )  Nagy Krisztián, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Őr Mária, Budapesti 177.sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; bérházak kezelése, ingatlankezelés,

 ingatlanlízing, ingatlanbecslés, ingatlanügynökségek, irodák bérházak bérlete, lakásbérlet.

 ( 210 ) M 14 00938

 ( 220 ) 2014.03.27.

 ( 731 )  Nagy Krisztián, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Őr Mária, Budapesti 177.sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; bérházak kezelése, ingatlankezelés,

 ingatlanlízing, ingatlanbecslés, ingatlanügynökségek, irodák bérházak bérlete, lakásbérlet.

 ( 210 ) M 14 00948

 ( 220 ) 2014.03.27.

 ( 731 )  Vecsernyés István, Méhkerék (HU)

 Nagyné Farkas Csilla Zsuzsánna, Debrecen (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek, kozmetikai krémek, arckrémek, arctonikok, testápolók, hajszeszek.

 5    Gyógyhatású hajnövesztő szerek.

 ( 210 ) M 14 00951

 ( 220 ) 2014.03.27.

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

 ( 740 )  Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 ) G-TREND

 ( 511 )  24    Textiliák és textiláruk ruházati termékekhez; továbbá ágy- és asztalneműk; szövetek; törülközők; takarók;

 plédek; vászonból készült termékek.

  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.

 ( 210 ) M 14 00952

 ( 220 ) 2014.03.27.

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

 ( 740 )  Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 ) EXCLUSIVE BY GRIFF

 ( 511 )  24    Textíliák és textiláruk ruházati termékekhez; továbbá ágy- és asztalneműk; szövetek; törülközők; takarók;

 plédek; vászonból készült termékek.

  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.

 ( 210 ) M 14 00953

 ( 220 ) 2014.03.27.

 ( 731 )  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 ) MOXIBIOT

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 00956

 ( 220 ) 2014.03.28.

 ( 731 )  Nyakas Erik, Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  dr. Rafay Krisztina, Rafay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ATTABOY

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00962

 ( 220 ) 2014.03.28.

 ( 731 )  Mátrai László, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Szempilla (kozmetikai termékek).

 ( 210 ) M 14 00963

 ( 220 ) 2014.03.28.

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

  

( 546 )

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

 parányok.

 ( 210 ) M 14 00969

 ( 220 ) 2014.03.28.

 ( 731 )  Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Szarvas (HU)

 ( 541 ) Túzoksör

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 14 00978

 ( 220 ) 2014.03.31.

 ( 731 )  Nádas és Társai Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Magyarországról származó ételízesítő (fűszer); fűszerkeverékek.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák a fűszerek, ételízesítők

 áruosztályára vonatkozóan.

 ( 210 ) M 14 00980

 ( 220 ) 2014.03.31.

 ( 731 )  Edutus Főiskola, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Gál András Levente, Gál és Társa 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.
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  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 14 00984

 ( 220 ) 2014.03.31.

 ( 731 )  ENERGO OPTIMA Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

 fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csővezetékek.

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00993

 ( 220 ) 2014.03.31.

 ( 731 )  Arian Kimya Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi, Esenler - Istambul (TR)

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LAMIS

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

 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); valamint poháralátétek

papírból vagy kartonból, papírcsipkéből készült termékek konyhaművészettel kapcsolatos dekoráció céljára, papír

süteményekhez és szörbethez (fagylalthoz), papír kéztörlők, konyharuhák papírból, papírtörlők, kartoncikkek,

 papírzacskók, kisméretű papírzacskók csomagoláshoz.

 ( 210 ) M 14 00994

 ( 220 ) 2014.03.31.

 ( 731 )  Arian Kimya Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi, Esenler - Istambul (TR)

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LEVON

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;
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szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

 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); valamint poháralátétek

papírból vagy kartonból, papírcsipkéből készült termékek konyhaművészettel kapcsolatos dekoráció céljára, papír

süteményekhez és szörbethez (fagylalthoz), papír kéztörlők, papírtörlők, sminkeltávolító arctörlő kendők

papírból, papír kávé filterek, kartoncikkek, papírzacskók, kisméretű papírzacskók, papírtasakok, kisméretű

papírzacskók csomagoláshoz, csomagolóanyagok, csomagolóanyag kartonból, papírtasak csomagolásra,

hólyagfóliás csomagolás, papírtáskák szállításra, papír bevásárlótáskák, bevásárlószatyrok, papír uzsonnás táskák.

 ( 210 ) M 14 00995

 ( 220 ) 2014.03.31.

 ( 731 )  Aridus Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Voicsek Viktor, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; konyhai eszközök(kisméretű),

öntőformák(háztartási eszközök); formák jégkockákhoz; cukrászati nyomózsákok; sütemény(keksz)vágók,

 süteményformák, sütőformák, tortalapátok; tortadekorációs eszközök.

 29    Szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; tojások; tojáspor, tojásfehérje; mogyorók(elkészített),

 mandula(őrölt); kandírozott (cukrozott)gyümölcsök; lekvár; kakaóvaj.

 30    Kávé, kakaó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények;

fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; csokoládé; cukor, cukorkaáruk, cukormáz

süteményekhez; marcipán; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez-főzéséhez; cukrászati alapanyagok;

 tortadekorációs alapanyagok; ételszínezék; aroma.

 ( 210 ) M 14 01022

 ( 220 ) 2014.04.03.

 ( 731 )  Rodent Hungary Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Tápanyagok állatok számára (állateledel), macskaalom.

  35    Tápanyagok állatok számára (állateledel), macskaalommal való kereskedelem.

 ( 210 ) M 14 01046

 ( 220 ) 2014.04.03.

 ( 731 )  Pacsek János, Budapest (HU)
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( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01051

 ( 220 ) 2014.04.04.

 ( 731 )  Land-Bau Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás és ügyletek, kereskedelmi ügyletek bonyolítása.

 37    Épületek (belső) tisztítása, épületek tisztítása (külső felületé), gépek üzembe helyezése, karbantartása és

javítása, műtárgyak restaurálása, raktárak építése és javítása, rozsdamentesítés, nyílászárók beszerelése, ablakok

 és ajtók beszerelése.

 ( 210 ) M 14 01055

 ( 220 ) 2014.04.04.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energia italok.

 ( 210 ) M 14 01058

 ( 220 ) 2014.04.04.

 ( 731 )  AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lantos Judit, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; nyugdíjpénztár, lakáshitel, lakástakarékpénztár, befektetői alapkezelő tevékenység.

 ( 210 ) M 14 01059

 ( 220 ) 2014.04.04.

 ( 731 )  COLGATE-PALMOLIVE Company, New York, New York (US)
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 ( 740 )  Dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) AJAX ACTIVE FORCE

 ( 511 )  3    Tisztítószerek.

 ( 210 ) M 14 01060

 ( 220 ) 2014.04.04.

 ( 731 )  Vitaking Kft., Veszprém (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Táplálék - kiegészítők, vitaminok.

 ( 210 ) M 14 01061

 ( 220 ) 2014.04.04.

 ( 731 )  Vitaking Kft., Veszprém (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Táplálék kiegészítők, vitaminok.

 ( 210 ) M 14 01062

 ( 220 ) 2014.04.04.

 ( 731 )  Vitaking Kft., Veszprém (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Táplálék kiegészítők, vitaminok.

 ( 210 ) M 14 01063

 ( 220 ) 2014.04.04.

 ( 731 )  Kallan Imrich, New York. NY (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Hotel és éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 01079

 ( 220 ) 2014.04.07.

 ( 731 )  COFIDIS Magyarország Fióktelepe, Budapest (HU)

 ( 541 ) Vitalitás Hitel

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység;

hitelirodák; hitelkártya-szolgáltatások; hitelkártyák kibocsátása; információk nyújtása biztosítási ügyekben;

jelzálog-hitelezés; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett; pénzügyi információk

nyújtása; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetéses
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hitelnyújtás; telebank szolgáltatások; tőkekihelyezés, tőkeberuházás; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése;

 zálogkölcsönzés.

 ( 210 ) M 14 01080

 ( 220 ) 2014.04.07.

 ( 731 )  Prop-tech Kft., Esztergom-Kertváros (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Ernyők, esernyők; hátizsákok; napernyők.

  24    Címkék, szövött; lobogók; zászlók, nem papírból.

 25    Alsónadrágok; bőrruházat; cipők; dzsekik; egyenruhák; fejfedők [kalapáruk]; fürdőnadrágok, úszónadrágok;

ingek; kabátok; magasszárú cipők; mellények; műbőr ruházat; öltözékek vízisíeléshez; pólók; sapkák; sportcipők;

 szemellenzők [fejfedők]; térdnadrágok; tornacipők; tornaruházat; zoknik.

 ( 210 ) M 14 01091

 ( 220 ) 2014.04.08.

 ( 731 )  Gastro Rooster Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 14 01093

 ( 220 ) 2014.04.08.

 ( 731 )  Blaumann Trading Ltd., Majuro (MH)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Elektromos konyhai gépek, elektromos háztartási robotgépek, elektromos konyhai daráló, elektromos

őrlőgépek konyhai használatra, húsdaráló gépek, elektromos keverőgépek háztartási használatra, dagasztógépek,

gyúrógépek, elektromos gyümölcsprések háztartási használatra, elektromos habverők háztartási használatra,

háztartási centrifugák, háztartási szárítógépek, porszívók, morzsaporszívók, elektromos gyümölcsprések

háztartási használatra, elektromos habverők háztartási használatra, hámozógépek, elektromos kávédarálók,

kenyérvágó gépek, elektromos kések, köszörűgépek, elektromos konzervnyitók, műanyag csomagalások

hegesztésére szolgáló elektromos készülékek, elektromos ollók, szeletelőgépek, pengeélesítő gépek,

hulladékaprító gépek, háztartási szűrőgépek, szűrőprések, háztartási szárítógépek, mosogatógépek, mosógépek,

 öblítőgépek.

8    Evőeszközök, kések, villák, kanalak, evőeszköz-készletek; kézzel működtetett konyhai eszközök, húsvágó

 bárdok, nem elektromos húsdarálók, sajtszeletelők, zöldségszeletelők, vadászkések.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra, edénykészletek, tálak, tálcák, poharak,

korsók, palackok, kancsók, kávéskészletek, teáskészletek, teáskannák, porcelánok, főzőedények, nem elektromos

főzőeszközök, fazekasáruk, hőszigetelt palackok, kézi keverőpalackok [koktél shaker], kerámiák háztartási

használatra, kristályok [üvegáruk], fűszertartók, vázák, nem elektromos háztartási keverőgépek, nem elektromos
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gyümölcsprések háztartási használatra, kis méretű konyhai eszközök, nem elektromos habverők, kézi

borsdarálók,fokhagymaprések [konyhai eszközök], reszelők konyhai használatra, keverőkanalak [konyhai

eszközök], konyhai darálók, konyhai merőkanalak; kávéfőzők (nem elektromos); grillállványok, hordozható

 hűtőtáskák (nem elektromos).

 35    Háztartási és konyhai eszközök és gépek, evőeszközök, étkészletek, edények és porcelán áru értékesítésével

 kapcsolatos marketing, kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 01111

 ( 220 ) 2014.04.09.

 ( 731 )  UBM Feed Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Derzsi Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend kiegészítők állatok számára.

  29    Tej és tejtermékek.

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

 ( 210 ) M 14 01115

 ( 220 ) 2014.04.09.

 ( 731 )  Metal-Art Nemesfémipari Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) LUXURY NARGENTUM PV

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 01116

 ( 220 ) 2014.04.09.

 ( 731 )  Metal-Art Nemesfémipari Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) MED NARGENTUM PV

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

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

 ( 210 ) M 14 01137

 ( 220 ) 2014.04.11.

 ( 731 )  MegyeExpo Kiállítás és Vásár Szervező Kft., Veszprém (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

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

  40    Nyomdai szolgáltatások.

  41    Kiadványok szerkesztése és kiadása.

  42    Grafikai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 01141

 ( 220 ) 2014.04.11.

 ( 731 )  PS Invest Limited, Dubai (AE)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők.

  25    Ruházati cikkek, sportruházat, cipők, sapkafélék.

  32    Vizek, izotóniás italok, (alkoholmentes) italok.

 ( 210 ) M 14 01147

 ( 220 ) 2014.04.11.

 ( 731 )  DEGENFELD Szőlészeti Borászati és Kereskedelmi Bt., Tarcal (HU)

 ( 740 )  dr. Tompa Zoltán, Tompa Ügyvédi Iroda, Sárospatak

  

( 546 )

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

 áru).

 ( 210 ) M 14 01150

 ( 220 ) 2014.04.14.

 ( 731 )  Krisztián Roda, Roznava (SK)

 ( 740 )  dr. Mátrai Mihály, Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01153

 ( 220 ) 2014.04.14.

 ( 731 )  Power Management Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Csatlakozók, konnektorok [elektromosság]; hőmérséklet-szabályozó készülékek; kapcsolódobozok

 [elektromosság]; kapcsolók, elektromos.

  37    Elektromos berendezések felszerelése és javítása.

  42    Energiatakarékossági tanácsadás; építési tervkészítés; építészet; építészeti konzultáció.

 ( 210 ) M 14 01157

 ( 220 ) 2014.04.10.

 ( 731 )  Enterprise Communications Magyarország Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Magyarfalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EMMA

 ( 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).

 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).

 ( 210 ) M 14 01160

 ( 220 ) 2014.04.10.

 ( 731 )  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd, Seoul (KR)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.
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 ( 210 ) M 14 01161

 ( 220 ) 2014.04.10.

 ( 731 )  Fonyódi Ásványvíz Kft., Fonyód (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyöngy Mónika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Magyarországról származó sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 33    Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 14 01177

 ( 220 ) 2014.04.15.

 ( 731 )  Illatszertár Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Zékány Gabriella, Budapest

 ( 541 ) Olivia

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 01187

 ( 220 ) 2014.04.16.

 ( 731 )  Marketapp Kft., Jánoshalma (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámtevékenység, on-line hirdetések; reklámfelület biztosítása; áru és termékbemutatók; mobil telefonos

 reklámszolgáltatás.

 ( 210 ) M 14 01197

 ( 220 ) 2014.04.16.

 ( 731 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmington, Delaware (US)

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

 ( 541 ) MEKILEXIKON

 ( 511 )   43    Éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 01205

 ( 220 ) 2014.04.17.

 ( 731 )  LARCO Investment Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GANG

 ( 511 )  32    Sörök; árpakivonatok sör előállításához; gyömbérsör; készítmények sörök előállításához; malátacefre;

 malátasör; söralapú koktélok; sörcefre; házi készítésű és kézműves jellegű sörök; ízesített sörök.

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

kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése]

mások számára; eladási propaganda mások számára; elosztó-, adagoló automaták kölcsönzése; import-export

ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvéleménykutatás; marketing;

mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; piackutatás; reklámozás; vásárlási

 megrendelések ügyintézése; webshop működtetése.

 43    Bár szolgáltatások; étkezdék, éttermek, kantinok, büfék, étkezdék, sörözők fenntartása és működtetése;

sörfőző berendezések bérlete; kávéházak; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; szállodai szolgáltatások;

 turistaházak, vendéglátóipar; sörsátrak kölcsönzése.

 ( 210 ) M 14 01209

 ( 220 ) 2014.04.17.

 ( 731 )  DSC Hungária Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Ellenőrző (felügyeleti) berendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére szolgáló készülékek;

 CD-k (kompakt lemezek), DVD-k; számítógépes szoftverek.

  35    Biztonságtechnikai berendezések, felszerelések kis- és nagykereskedelme.

 45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; betörés elleni és biztonsági riasztás

 figyelése.

 ( 210 ) M 14 01212

 ( 220 ) 2014.04.17.

 ( 731 )  Orbán Attila, Kaposvár (HU)

  

( 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).

 ( 210 ) M 14 01213

 ( 220 ) 2014.04.17.

 ( 731 )  PK Travel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csetneki Attila, Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült utazási és utazáshoz kapcsolódó termékekről szóló prospektusok,
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tájékoztató és hirdető anyagok; utazási és utazáshoz kapcsolódó termékekről szóló fényképek; csomagolásra

 szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01217

 ( 220 ) 2014.04.18.

 ( 731 )  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).

 ( 210 ) M 14 01218

 ( 220 ) 2014.04.18.

 ( 731 )  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).

 ( 210 ) M 14 01219

 ( 220 ) 2014.04.18.

 ( 731 )  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).
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 ( 210 ) M 14 01220

 ( 220 ) 2014.04.18.

 ( 731 )  Borsányi Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bogó Dániel, Bogó & Matoltsy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TEQBALL

 ( 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).

 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01221

 ( 220 ) 2014.04.18.

 ( 731 )  Borsányi Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bogó Dániel, Bogó & Matoltsy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TEQBOX

 ( 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).

 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01222

 ( 220 ) 2014.04.18.

 ( 731 )  Borsányi Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bogó Dániel, Bogó & Matoltsy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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).

 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01224

 ( 220 ) 2014.04.18.

 ( 731 )  MÓRA TRANS Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft., Lajosmizse (HU)

 ( 740 )  dr. Bajusz Krisztina Ilona, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  39    Szállítmányozás, áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás, futárszolgálat [üzenetek vagy áruk

továbbítására]; fuvarozás; gépkocsival történő szállítás; járművek kölcsönzése; járművezetői szolgáltatás;

 kamionos szállítás; költöztetés; légi szállítás; levélben megrendelt áruk szállítása, mentés(i szolgáltatások).

 ( 210 ) M 14 01226

 ( 220 ) 2014.04.18.

 ( 731 )  dr. Ahmad Jawed, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Toldy Miklós, Lukács Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) titiz

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 210 ) M 14 01227

 ( 220 ) 2014.04.18.

 ( 731 )  Hügli Food Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Klinger Dóra, Klinger Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LOLA Profi

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 01228

 ( 220 ) 2014.04.18.

 ( 731 )  Pócz János, Budapest (HU)

 ( 541 ) KNOWTECH

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 01232

 ( 220 ) 2014.04.22.

 ( 731 )  Hallgatói Motorfejlesztő Egyesület, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Pardavi László ügyvéd, Győr

  ( 546 )

 ( 511 )   42    Műszaki kutatás; tudományos kutatás; új termékek fejlesztése és kutatása mások számára.

 ( 210 ) M 14 01233

 ( 220 ) 2014.04.22.

 ( 731 )  Mundipharma AG., Basel (CH)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyászati készítmények bőrgyógyászati használatra; antiszeptikus szerek, dezinficiáló (fertőtlenítő) szerek

 és biocidok, egészségügyi készítmények orvosi célokra.

  35    Gyógyszerekkel és egészségügyi termékekkel kapcsolatos reklámozás és kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 01234

 ( 220 ) 2014.04.22.

 ( 731 )  Mundipharma AG., Basel (CH)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyászati készítmények bőrgyógyászati használatra; antiszeptikus szerek, dezinficiáló (fertőtlenítő) szerek

 és biocidok, egészségügyi készítmények orvosi célokra.

  35    Gyógyszerekkel és egészségügyi termékekkel kapcsolatos reklámozás és kereskedelmi ügyletek.
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 ( 210 ) M 14 01235

 ( 220 ) 2014.04.22.

 ( 731 )  Mundipharma AG., Basel (CH)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyászati készítmények bőrgyógyászati használatra; antiszeptikus szerek, dezinficiáló (fertőtlenítő) szerek

 és biocidok, egészségügyi készítmények orvosi célokra.

  35    Gyógyszerekkel és egészségügyi termékekkel kapcsolatos reklámozás és kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 01236

 ( 220 ) 2014.04.22.

 ( 731 )  Mundipharma AG., Basel (CH)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyászati készítmények bőrgyógyászati használatra; antiszeptikus szerek, dezinficiáló (fertőtlenítő) szerek

 és biocidok, egészségügyi készítmények orvosi célokra.

  35    Gyógyszerekkel és egészségügyi termékekkel kapcsolatos reklámozás és kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 01248

 ( 220 ) 2014.04.23.

 ( 731 )  ALAKart Ipar- és Képzőművészeti Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Építési homokkő; építőkövek, mészkő, márvány, gránit, kő, kőfaragványok, szobrok kőből, betonból, vagy

 márványból.

  37    Építés, útburkolás.

 42    Belsőépítészet, építészet, ipari formatervezés, szakvélemény adása, mérnöki munkákkal kapcsolatban,

várostervezés, építészeti konzultáció, grafikai szolgáltatások, műszaki szakértői tevékenység, műszaki

 tervtanulmányok készítése.

 ( 210 ) M 14 01262

 ( 220 ) 2014.04.24.

 ( 731 )  Kovács Andrea, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Aktatáskák; bevásárló hálók; bevásárlótáskák; bőröndök, kézitáskák; bőrpórázok; bőrszíjak; erszények,
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pénztárcák; hátizsákok; hevedertáskák gyermekek hordozására; hitelkártyatartók [levéltárcák]; irattáskák,

aktatáskák; iskolatáskák; kenguru gyermekek hordozására [heveder]; kenguruk [hevederek] csecsemők

hordozására; kézitáskák; kottamappák, kottatokok; kulcstokok; levéltárcák; névjegytartók, kártyatartók;

nyakörvek állatoknak; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; pórázok bőrből; ruhatáskák utazáshoz;

sporttáskák; strandtáskák; szerszámtáskák bőrből (üresen); táskák; táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra,

 bőrből; útitáskák; vállszíjak bőrből.

 25    Alsóneműk; alsószoknyák; atlétatrikók; bélések készruhákhoz [ruházat részei]; boák [nyakbavalók]; bodyk

[alsóruházat]; bőrruházat; bugyik; cipők; csuklyák, kapucnik [ruházat]; dzsekik; elasztikus (sztreccs) nadrágok;

felsőkabátok, felöltők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fürdőruhák; fűzők [ruházat]; hosszúnadrágok;

hurkolt/kötöttáruk; ingek; kabátok; készruhák; kesztyűk [ruházat]; kombinék [alsóneműk]; kosztümök;

kötöttáruk; mellények; melltartók; női ruhák; nyaksálak, gallérvédők; nyakkendők; övek [ruházat]; pelerinek;

pénztartó övek [ruházat]; pólók; poncsók; ruházat, ruhaneműk; sálak; sapkák; strandruhák; szandálok; szoknyák;

 szvetterek; tarka selyemkendők [nyaksálak]; térdnadrágok; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők.

 ( 210 ) M 14 01266

 ( 220 ) 2014.04.25.

 ( 731 )  Sárosi Gergely, Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, tea; cukrászsütemények; fagylaltok; jég, jégkása.

 32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok és gyümölcslevek; szörpök és más

 készítmények italokhoz.

  43    Fagylaltozó és cukrászda.

 ( 210 ) M 14 01275

 ( 220 ) 2014.04.25.

 ( 731 )  Tompa Város Önkormányzat, Tompa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó: bab, tartósított; csemegeuborka; dió, feldolgozott; disznóhús; dzsemek;

gyümölcskonzervek; gyümölcsszeletkék, apró; hentesáruk; hús; joghurt; kefír; kolbász; lekvár; paradicsomlé

főzéshez; paradicsompüré; sajtok; savanyú káposzta; sonka; szalonna; szárított zöldségek; tej; tejtermékek;

 tojások; vaj; vajkrém; véreshurka [hentesáru]; zöldságkonzervek; zöldséglevek főzéshez.

 30    Magyarországról származó: fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; méhpempő; méz; paprika, őrölt [ételízesítő];

 tésztafélék.

 31    Magyarországról származó: bab, friss; baromfiszárnyas, élő; borsó, friss; burgonya, friss; dió; gomba, friss;

gyökérzöldségek [táplálék]; gyümölcsök, friss; hagymák, friss [zöldség]; halak, élő; halikra; mogyoró;

 póréhagyma, friss; rebarbara; szőlő, friss; virághagymák; virágok, élő; zöldségek, friss.

 32    Magyarországról származó: alkoholmentes italok; gyümölcslevek; paradicsomlevek [italok]; szőlőmust;

 szörpök italokhoz; zöldséglevek [italok].

  33    Magyarországról származó: almaborok; borok; cseresznyepálinka;likőrök; pálinkák, brandyk.

 ( 210 ) M 14 01286

 ( 220 ) 2014.04.28.
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 ( 731 )  Boom & Brass Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Mihály, Simon Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások, ételszobrászat, étkezdék, éttermek, főzőberendezések bérlete, gyorséttermek, kantinok

 büfék étkezdék, kávéházak, önkiszolgáló éttermek, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 01293

 ( 220 ) 2014.04.28.

 ( 731 )  Lurdy-Ház Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Nagy Táncválasztó

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01294

 ( 220 ) 2014.04.28.

 ( 731 )  Robot-X Hungary Kft., Sződliget (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Célgépek; gyártósori szállítószalag; automatizált összeszerelő gépek; automatizált gépek anyagok

rakodásához; automatizált ipari rendszerek, gyártósorok; robotok; hegesztő robotok; ipari robotok; robotok ipari

használatra; munkadarab továbbító robotok; munkadarab betöltő robotok; robotizált berendezések

anyagkezeléshez; robotizált elektromos hegesztőgépek; robotizált fémmegmunkáló prések; gyártásban használt

ipari robotok; munkadarabok kezelésére használt ipari robotok; csuklós karokkal rendelkező robotok

 munkadarabok manipulálására; megmunkálandó munkadarabok összeszerelésére használt ipari robotok.

 37    Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; karbantartási szolgáltatások; villamossági, elektronikai

kivitelezési szolgáltatások; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési szolgáltatások; robotcellák, célgépek

 építése; ipari robotok, gépek szervizelése; gépek, gépsorok összeszerelése.

  41    Szakmai képzés, betanítás; robot programozás oktatás; PLC programozás oktatás.

 42    Mérnöki tervezés; robotcellák tervezése; gépészeti tervezés; elektromos tervezés; robotikával kapcsolatos

 mérnöki szolgáltatások; ipari folyamatok automatizálása; PLC és robot programozás.

 ( 210 ) M 14 01295

 ( 220 ) 2014.04.28.

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

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

 ( 541 ) Pannon Starter Double

 ( 511 ) 1    Mikroorganizmus kultúrák nem humán vagy állatgyógyászati használatra; műtrágyázó készítmények;

 mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.
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5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek).

 ( 210 ) M 14 01296

 ( 220 ) 2014.04.28.

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

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

 ( 541 ) Pannon Starter Eco

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

 ( 210 ) M 14 01303

 ( 220 ) 2014.04.28.

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

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

 ( 541 ) Azo-Speed Immun

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

 ( 210 ) M 14 01311

 ( 220 ) 2014.04.25.

 ( 731 )  SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Seenger Pál,DR. SEENGER Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi ügyletek; kölcsön [finanszírozás]; pénzügyi lízing; gépjármű és eszköz finanszírozás, pénzkölcsön

 nyújtása zálogjog, kezesség biztosítékkal; pénzügyi lízing zálogjog, kezesség biztosítékkal.

 ( 210 ) M 14 01317

 ( 220 ) 2014.04.25.

 ( 731 )  PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)

 ( 740 )  Dr. László Áron Márk,Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 14 01318

 ( 220 ) 2014.04.25.

 ( 731 )  PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)

 ( 740 )  Dr. László Áron Márk,Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 01322

 ( 220 ) 2014.04.28.

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

 ( 740 )  Dr. Dedinszky Csaba, Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) iSneaker

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

 ( 210 ) M 14 01326

 ( 220 ) 2014.04.29.

 ( 731 )  IT.DOT Kft., Budakalász (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Dr. Berényi Krisztina 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).

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).

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 01333

 ( 220 ) 2014.04.29.

 ( 731 )  Sallay Gábor, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsolt, Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 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).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 15. szám, 2014.08.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1532



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).

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 01336

 ( 220 ) 2014.04.29.

 ( 731 )  Magyarvíz Ásványvíz Kft., Lajosmizse (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek; vizek; szénsavas vizek.

 ( 210 ) M 14 01337

 ( 220 ) 2014.04.29.

 ( 731 )  Magyarvíz Ásványvíz Kft., Lajosmizse (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek; vizek; szénsavas vizek.

 ( 210 ) M 14 01344

 ( 220 ) 2014.04.30.

 ( 731 )  ORIANA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Klinger Dóra, Klinger Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépprogramok, különösen operációs rendszer programok, keresőprogramok számítógéphálózatokon

és globális kommunikációs hálózatokon tárolt információk hozzáféréséhez, számítógépprogramok nagy

felbontású multimédia és grafika megjelenítéséhez, számítógépprogramok grafikai és display információ

számítógéphálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon keresztül történő fogadására, valamint az ilyen

információn alapuló multimédia és grafikai megjelenítések szolgáltatására, számítógépprogramok nagy

felbontású grafikai felhasználói interface környezet biztosításra, számítógépprogramok tervezésében,

fejlesztésében és más számítógépprogramok végrehajtásában történő felhasználására, számítógépprogramok és

számítógépprogramok fejlesztésére, magas szintű fordítóprogramok, hibakereső programok és felhasználói

 programok grafikai alkalmazások megvalósítására.

  42    Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

 ( 210 ) M 14 01345
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 ( 220 ) 2014.04.30.

 ( 731 )  ORIANA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Klinger Dóra, Klinger Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépprogramok, különösen operációs rendszer programok, keresőprogramok számítógéphálózatokon

és globális kommunikációs hálózatokon tárolt információk hozzáféréséhez, számítógépprogramok nagy

felbontású multimédia és grafika megjelenítéséhez, számítógépprogramok grafikai és display információ

számítógéphálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon keresztül történő fogadására, valamint az ilyen

információn alapuló multimédia és grafikai megjelenítések szolgáltatására, számítógépprogramok nagy

felbontású grafikai felhasználói interface környezet biztosításra, számítógépprogramok tervezésében,

fejlesztésében és más számítógépprogramok végrehajtásában történő felhasználására, számítógépprogramok és

számítógépprogramok fejlesztésére, magas szintű fordítóprogramok, hibakereső programok és felhasználói

 programok grafikai alkalmazások megvalósítására.

  42    Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

 ( 210 ) M 14 01346

 ( 220 ) 2014.04.30.

 ( 731 )  ORIANA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Klinger Dóra, Klinger Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépprogramok, különösen operációs rendszer programok, keresőprogramok számítógéphálózatokon

és globális kommunikációs hálózatokon tárolt információk hozzáféréséhez, számítógépprogramok nagy

felbontású multimédia és grafika megjelenítéséhez, számítógépprogramok grafikai és display információ

számítógéphálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon keresztül történő fogadására, valamint az ilyen

információn alapuló multimédia és grafikai megjelenítések szolgáltatására, számítógépprogramok nagy

felbontású grafikai felhasználói interface környezet biztosításra, számítógépprogramok tervezésében,

fejlesztésében és más számítógépprogramok végrehajtásában történő felhasználására, számítógépprogramok és

számítógépprogramok fejlesztésére, magas szintű fordítóprogramok, hibakereső programok és felhasználói

 programok grafikai alkalmazások megvalósítására.

  42    Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

 ( 210 ) M 14 01347

 ( 220 ) 2014.04.30.

 ( 731 )  ORIANA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Klinger Dóra, Klinger Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépprogramok, különösen operációs rendszer programok, keresőprogramok számítógéphálózatokon

és globális kommunikációs hálózatokon tárolt információk hozzáféréséhez, számítógépprogramok nagy

felbontású multimédia és grafika megjelenítéséhez, számítógépprogramok grafikai és display információ

számítógéphálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon keresztül történő fogadására, valamint az ilyen

információn alapuló multimédia és grafikai megjelenítések szolgáltatására, számítógépprogramok nagy

felbontású grafikai felhasználói interface környezet biztosításra, számítógépprogramok tervezésében,

fejlesztésében és más számítógépprogramok végrehajtásában történő felhasználására, számítógépprogramok és

számítógépprogramok fejlesztésére, magas szintű fordítóprogramok, hibakereső programok és felhasználói

 programok grafikai alkalmazások megvalósítására.

  42    Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
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 ( 210 ) M 14 01348

 ( 220 ) 2014.04.29.

 ( 731 )  Favorit-Plusz 2001. Bt. 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 14 01372

 ( 220 ) 2014.04.30.

 ( 731 )  PEBA-CHEM Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Zsédely Péter Emil, Salgótarján

 ( 541 ) Vally

 ( 511 )  3    Tisztítószerek.

 ( 210 ) M 14 01376

 ( 220 ) 2014.04.30.

 ( 731 )  Kézmű Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők, sapkák, sálak; sportruházat, sportmezek, sportcipők; sportalsóneműk,

atlétatrikók, melltartók; futballcipők, lábszárvédők; elasztikus nadrágok; fürdőruhák, úszónadrágok, úszósapkák,

 fürdőköpenyek, papucsok; kesztyűk, amelyek nem tartoznak más áruosztályba; síkesztyűk, sícipők.

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

futball-labda, kosárlabda, kézilabda, vízilabda, teniszlabda, pingponglabda, tollaslabda, jégkorong; bóják, rudak,

térelemek és jelzőtárgyak edzőpálya kitűzéshez; szögletzászló, partjelzőzászló, játékvezetői síp; védőhálók

(atlétika és labdajátékok céljára); kapuháló, teniszháló, pingpongháló, labdatartó háló, labdazsák; rajtkockák

(sporteszközök); aktív fal (edzőeszköz); sípcsontvédő, kapuskesztyű, pingpongasztalok; teniszütők,

pingpongütők, tollaslabdaütők, hokiütők, gyeplabdaütők; tornaszerek, ritmikus gimnasztika szerek, sporteszközök

aerobik sportághoz; edzőkészülékek, erőfejlesztő sporteszközök, testépítő felszerelések, súlyzók, expanderek;

karikák; atlétikai sporteszközök; úszómellények, úszóövek, uszonyok (úszáshoz); bokszkesztyűk, bokszzsákok;

golfütők, golflabda, golfkesztyű; sílécek, korcsolyák, korcsolyacipők korcsolyával, szánkók, görkorcsolyák,

gördeszkák; vívófegyverek, vívókesztyűk, vívómaszkok; íjászfelszerelések, hegymászó felszerelések,

 horgászfelszerelések; teke, kugli (játékok, sporteszközök); sakkfelszerelések (játékok, sporteszközök).

 ( 210 ) M 14 01378

 ( 220 ) 2014.04.30.

 ( 731 )  Kézmű Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők, sapkák, sálak; sportruházat, sportmezek, sportcipők; sportalsóneműk,

atlétatrikók, melltartók; futballcipők, lábszárvédők; elasztikus nadrágok; fürdőruhák, úszónadrágok, úszósapkák,

 fürdőköpenyek, papucsok; kesztyűk, amelyek nem tartoznak más áruosztályba; síkesztyűk, sícipők.

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

futball-labda, kosárlabda, kézilabda, vízilabda, teniszlabda, pingponglabda, tollaslabda, jégkorong; bóják, rudak,

térelemek és jelzőtárgyak edzőpálya kitűzéshez; szögletzászló, partjelzőzászló, játékvezetői síp; védőhálók

(atlétika és labdajátékok céljára); kapuháló, teniszháló, pingpongháló, labdatartó háló, labdazsák; rajtkockák

(sporteszközök); aktív fal (edzőeszköz); sípcsontvédő, kapuskesztyű, pingpongasztalok; teniszütők,

pingpongütők, tollaslabdaütők, hokiütők, gyeplabdaütők; tornaszerek, ritmikus gimnasztika szerek, sporteszközök

aerobik sportághoz; edzőkészülékek, erőfejlesztő sporteszközök, testépítő felszerelések, súlyzók, expanderek;

karikák; atlétikai sporteszközök; úszómellények, úszóövek, uszonyok (úszáshoz); bokszkesztyűk, bokszzsákok;

golfütők, golflabda, golfkesztyű; sílécek, korcsolyák, korcsolyacipők korcsolyával, szánkók, görkorcsolyák,

gördeszkák; vívófegyverek, vívókesztyűk, vívómaszkok; íjászfelszerelések, hegymászó felszerelések,

 horgászfelszerelések; teke, kugli (játékok, sporteszközök); sakkfelszerelések (játékok, sporteszközök).

 ( 210 ) M 14 01380

 ( 220 ) 2014.04.30.

 ( 731 )  Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Marosi András, Marosi, Préda és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01383

 ( 220 ) 2014.04.30.

 ( 731 )  Cheng Hai Guo, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kőfalvi Balázs, Dr. Kőfalvi Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) happy Flower

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

  26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok.

  28    Játékok, játékszerek.

 ( 210 ) M 14 01385

 ( 220 ) 2014.04.30.

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

 ( 740 )  dr. Kelemen Kinga, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) URATENS

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények humán használatra.

 ( 210 ) M 14 01386

 ( 220 ) 2014.04.30.

 ( 731 )  Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Kelemen Kinga, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) POTENZA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények humán használatra.

 ( 210 ) M 14 01396

 ( 220 ) 2014.05.05.

 ( 731 )  Olajág Otthonok, Budapest (HU)

  

( 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).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01401

 ( 220 ) 2014.05.05.

 ( 731 )  Kiss Róbert Richard, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dobos Imre, Budapest

 ( 541 ) Világszám magazin

 ( 511 )  41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós

 szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; könyvkiadás.

 ( 210 ) M 14 01416

 ( 220 ) 2014.05.06.

 ( 731 )  Gulácsi Lóránd, Balatonfüred (HU)

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

 ( 541 ) IDACO

 ( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01421

 ( 220 ) 2014.05.06.
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 ( 731 )  Magyaralmási Agrár Zrt., Magyaralmás (HU)

 ( 740 )  Németh Sándorné, Magyaralmás

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 01422

 ( 220 ) 2014.05.06.

 ( 731 )  Kultúrtér Kulturális Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csetneki Attila, Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01424

 ( 220 ) 2014.05.06.

 ( 731 )  Jim Bean Brands Co., (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Deerfield, Illinois (US)

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

 ( 541 ) KENTUCKY FIRE

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével.

 ( 210 ) M 14 01426

 ( 220 ) 2014.05.05.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 ) CALPHOMAX

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 01427

 ( 220 ) 2014.05.05.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 ) HEPATOMAX

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 210 ) M 14 01428

 ( 220 ) 2014.05.05.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 ) SELEMAX

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 01429

 ( 220 ) 2014.05.05.

 ( 731 )  Ruszina Rita Gabriella, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01430

 ( 220 ) 2014.05.06.

 ( 731 )  AMB-Components Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Jánossomorja (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Dr. Igali Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

 ( 541 ) AMB COMPONENTS

 ( 511 )  35    Hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, marketing, on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton, reklámozás, reklámszövegek publikálása, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

 szervezése.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 40    Anyagmegmunkálás: anyagok összeállítása mások megrendelése szerint, festési szolgáltatások,

 fémmegmunkálás forrasztás, galvanizálás, vulkanizálás.

 ( 210 ) M 14 01437

 ( 220 ) 2014.05.07.

 ( 731 )  Uhlár Mónika, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01452

 ( 220 ) 2014.05.08.

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

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PEARL

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 01453

 ( 220 ) 2014.05.08.

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

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FRESH PEARL

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 01455

 ( 220 ) 2014.05.08.

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

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FRESH CAPS

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 01456

 ( 220 ) 2014.05.08.

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

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PEARL CAPS

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 01457

 ( 220 ) 2014.05.08.

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

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 01472

 ( 220 ) 2014.05.09.

 ( 731 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 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).

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

 áru).

 ( 210 ) M 14 01473

 ( 220 ) 2014.05.09.

 ( 731 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 áru).

 ( 210 ) M 14 01488

 ( 220 ) 2014.05.10.

 ( 731 )  Rudics Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ujvári Tamás, Dr. Ujvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

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

 20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy

műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; 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).

 ( 210 ) M 14 01496

 ( 220 ) 2014.05.12.

 ( 731 )  Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tusnádi Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Letölthető zenei fájlok; letölthető képfájlok; MP3-felvételeket tartalmazó, internetes weboldalakról letölthető

digitális zene; számítógép programok [letölthető]; feltölthető kiadványok; elektronikus kiadványok [letölthető];

 számítógépes adatbázisból vagy az internetről szolgáltatott letölthető digitális zene.

 35    Reklámozás és üzleti szolgáltatások; üzleti igazgatás; üzleti igazgatási szolgáltatások; üzleti

 videoszolgáltatások.

 41    Zeneoktatás; akadémiák (oktatás); iskolai szolgáltatások; kulturális szolgáltatások; fesztiválok szervezése

kulturális célokra; kulturális célú fesztiválok szervezése; kulturális célú versenyek rendezése; kulturális

tevékenységek; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; megjelentetés elektronikus eszközökkel,

 elektronikus kiadás; könyvkiadás.

 ( 210 ) M 14 01519

 ( 220 ) 2014.05.13.

 ( 731 )  Icon Health & Fitness, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Logan, Utah (US)

 ( 740 )  dr. Klauber Zsófia Judit, SÁR és TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Futócipők.

 ( 210 ) M 14 01520
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 ( 220 ) 2014.05.13.

 ( 731 )  UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  dr. Bozóki Bence, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CARTE D'OR DESSZERT A JÉGKRÉMEK KÖZÖTT

 ( 511 )   30    Fagylaltok és jégkrémek.

 ( 210 ) M 14 01528

 ( 220 ) 2014.05.14.

 ( 731 )  Humbák Művek Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01529

 ( 220 ) 2014.05.14.

 ( 731 )  Pozsonyi Pagony Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gilly András, Dr. Gilly András 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).

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01530

 ( 220 ) 2014.05.14.

 ( 731 )  Pozsonyi Pagony Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gilly András, Dr. Gilly András Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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).

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01535

 ( 220 ) 2014.05.14.

 ( 731 )  Poczók Lajos, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 ) POCZÓK

 ( 511 )   28    Térbeli konstrukciós játékok, építőkockák, logikai játékok.

  41    Ismeretterjesztés; kiadványok kiadása.

 ( 210 ) M 14 01539

 ( 220 ) 2014.05.14.

 ( 731 )  Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Dohány, feldolgozott vagy feldolgozatlan; dohány termékek; dohányhelyettesítők, nem gyógyászati vagy

gyógyító célú; cigaretták; cigarillók; szivarok; cigaretta készítésére alkalmas, kézben tartható gépek;

 cigarettacsövek; cigarettaszűrők; cigarettapapírok; gyufák és dohányzási cikkek.

 ( 210 ) M 14 01540

 ( 220 ) 2014.05.14.

 ( 731 )  Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg (DE)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  34    Dohány, feldolgozott vagy feldolgozatlan; dohány termékek; dohányhelyettesítők, nem gyógyászati vagy

gyógyító célú; cigaretták; cigarillók; szivarok; cigaretta készítésére alkalmas, kézben tartható gépek;

 cigarettacsövek; cigarettaszűrők; cigarettapapírok; gyufák és dohányzási cikkek.

 ( 210 ) M 14 01543

 ( 220 ) 2014.05.15.

 ( 731 )  Kősziklás Borászat Kft., Dunaszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Varga József, Tatabánya

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 14 01574

 ( 220 ) 2014.05.16.

 ( 731 )  Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Több idő egymásra.

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

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 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).

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 01579

 ( 220 ) 2014.05.16.

 ( 731 )  RF-Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Ruhafalva

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01593

 ( 220 ) 2014.05.19.

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

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

 ( 541 ) AranySzarvas

 ( 511 )   32    Sör; üdítőitalok.

 ( 210 ) M 14 01595

 ( 220 ) 2014.05.19.

 ( 731 )  A Fény Lovagjai és Testvérisége Egyesület, Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

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

  25    Ruházati cikkek.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; egyházi-karitatív-szociális

 tevékenység.

 ( 210 ) M 14 01615

 ( 220 ) 2014.05.20.

 ( 731 )  Swiss Pharma International AG, Zurich (HU)
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 ( 740 )  dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) POLPHARMA ACIDOLIT

 ( 511 ) 5    Étrend kiegészítők gyógyászati használatra, nevezetesen hasmenés és hasmenéses hányás miatt felborult víz-

 és elektrolit háztartás, dehidratáció és ásványi anyag hiány esetén használatos gyógyászati étrend kiegészítők.

 ( 210 ) M 14 01618

 ( 220 ) 2014.05.20.

 ( 731 )  CONCORDIA Szervezet- és Vezetésfejlesztési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Orbán László Tibor, ORBÁN LÁSZLÓ TIBOR ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzletviteli tanácsadás, üzletfejlesztéssel kapcsolatos üzletviteli tanácsadás, gyártással kapcsolatos üzletviteli

tanácsadás, kereskedelmi vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli tanácsadási szolgáltatások, ipari

vállalkozásokkal kapcsolatos; üzletviteli tanácsadási szolgáltatások, marketinggel, termeléssel, személyzettel és

 kiskereskedelmi értékesítéssel kapcsolatos üzletviteli tanácsadási szolgáltatások.

  41    Oktatás, tanítás, tanítási, oktatási tevékenységek szervezése, tréningek biztosítása.

 42    Tudományos kutatás, tudományos kutatási szolgáltatások, tudományos kutatáshoz kapcsolódó tanácsadó

 szolgáltatások, tudományos szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó kutatás.

 ( 210 ) M 14 01622

 ( 220 ) 2014.05.20.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 01623

 ( 220 ) 2014.05.20.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 01624

 ( 220 ) 2014.05.20.

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 01625

 ( 220 ) 2014.05.20.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 01626

 ( 220 ) 2014.05.20.

 ( 731 )  dr. Magyarfalvi Botond, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 01634

 ( 220 ) 2014.05.21.

 ( 731 )  ZENTIVA Group a.s., Praha 10, Dolni Mécholupy (CZ)

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

 ( 541 ) STAREXON

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01637

 ( 220 ) 2014.05.21.

 ( 731 )  Bolla Viktória 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Cseszlai János ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) 11ground
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 ( 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).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01638

 ( 220 ) 2014.05.21.

 ( 731 )  Somay Márk Tamás 100%, Baracska (HU)

 ( 740 )  dr. Cseszlai János ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) Kellegy

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 ( 210 ) M 14 01655

 ( 220 ) 2014.05.22.

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

 ( 541 ) LILIA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01656

 ( 220 ) 2014.05.22.

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

 ( 541 ) LIZ

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01659

 ( 220 ) 2014.05.22.

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

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 01664

 ( 220 ) 2014.05.26.

 ( 731 )  Union-Clark Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Fütty Tivadar, dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Clark1

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01665

 ( 220 ) 2014.05.26.

 ( 731 )  INVESTUM Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fütty Tivadar, dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01670

 ( 220 ) 2014.05.26.

 ( 731 )  AYURVEDA Zrt., Sopron (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

 ( 541 ) GeroHost

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

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

és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; sportversenyek rendezése és lebonyolítása;

tánctanfolyamok szervezése és lebonyolítása; oktatás; kreditpontos oktatás; felnőttoktatás és képzés; gyakorlati

képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások [képzés]; ayurvedikus és egyéb orvosképzés megszervezése és

lebonyolítása; levelezőtanfolyamok; távoktatás; természetgyógyászati képzés szervezése, lebonyolítása; oktatási

vizsgáztatás; óvodák [nevelés]; szakmai újraképzés; tornatanítás; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás];

vallásoktatás; táncoktatás; szóralmztatás; bálok szervezése; diszkók szolgáltatásai; karaoke szolgáltatások

nyújtása; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi

és fitnesz tréning]; testnevelés; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; előadóművészek szolgáltatásai;

színházi produkciók; élő előadások bemutatása; fitnesztanfolyamok vezetése; fogadások tervezése

[szórakoztatás]; golfpályák üzemeltetése; hangversenyek szervezés és lebonyolítása; jelbeszéd értelmezése;

könyvkiadás; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; nyelvi tolmács szolgáltatások; oktatási tárgyú információk; on-line elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők; pályaválasztási tanácsadás; rádiós szórakoztatás; show-műsorok; show-műsorok szervezése;

sport edzőtábori szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás; személyes edzői szolgáltatások

[fitnesz]; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék,

varieték; hangfelvételek kölcsönzése; játékfelszerelések bérbeadása; könyvtári kölcsönzés; mozgókönyvtári

szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése;
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sportpályák bérbeadása; teniszpályák kölcsönzése; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; jegyirodai

 szolgáltatások [szórakoztatás]; kollégiumok, internátusok.

 43    Nyugdíjas otthonok; óvodák; motelek; panziók; turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai; szállodai

szolgáltatások; kávéházak éttermek; önkiszolgáló étterem; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; bár

szolgáltatások; vendéglátóipar; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; szálláshely lefoglalása;

 rendezvényhez termek kölcsönzése; átmeneti szállások bérlete; táborhelyek hasznosítása;.

 44    Betegápolási szolgáltatások; betegszállítás; otthonok lábadozók utókezelésére; szociális otthonok;

szanatóriumok; klinikák; kórházi szolgáltatások; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; masszázs; alternatív mozgás- és

masszázsterápiás kezelések; alternatív orvosi szolgáltatások; alternatív egészségkezelések; természetgyógyászati

szolgáltatások; orvosi klinikák szolgáltatásai; orvosi szolgáltatások; neurológiai szolgáltatások; pszichológiai

szolgáltatások, pszichiátriai szolgáltatások; plasztikai sebészek szolgáltatásai; plasztikai sebészet; aromaterápiás

szolgáltatások; fitoterápiás szolgáltatások; fizi(k)oterápia; gyógytornai szolgáltatások; terápiás szolgáltatások;

lovas terápiás szolgáltatások; egészségmegőrző szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi

tanácsadás; szociális szolgáltatások; távgyógyászati szolgáltatások; alkoholbetegek elvonó kezelése;

fodrászszalonok; fogászat; hajbeültetés; gyantás szőrtelenítés; optikusok szolgáltatásai; manikűrszolgáltatások;

pedikűrszolgáltatások; szépségszalonok; szauna szolgáltatások; szolárium szolgáltatások; gyógyszerészek

szolgáltatásai [receptek elkészítése]; gyógyszerészeti tanácsadás; gyógyhelyek szolgáltatásai; közfürdök higiéniai

célokra; törökfürdők; egészségügyi berendezések kölcsönzése; gyógyászati berendezések bérbeadása;

 fogszabályozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 01697

 ( 220 ) 2014.05.28.

 ( 731 )  "Teljes Életért Nonprofit Kft.", Szolnok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textil rostok (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 24    Textíliák, textiláruk, ágy és asztalneműk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

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

 ( 210 ) M 14 01704

 ( 220 ) 2014.05.27.

 ( 731 )  BABY EX Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 100%, Palotás (HU)

 ( 740 )  Réti István, Gödöllő

  

( 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).

 ( 210 ) M 14 01711
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 ( 220 ) 2014.05.29.

 ( 731 )  Marosi Zoltán, Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 541 ) Cívis Klíma

 ( 511 )   11    Fűtő-, hűtőberendezések.

  35    Reklámozás; fűtő- és hűtőberendezések kiskereskedelme.

  37    Légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása.

 ( 210 ) M 14 01712

 ( 220 ) 2014.05.29.

 ( 731 )  Enyedi Béláné, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) SMV Special Method Version

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás], alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, coaching [tréning], elektronikus könyvek

és folyóiratok on-line kiadása, élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása,

gyakorlati képzés [szemléltetés], iskolai szolgáltatások [képzés], kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások,

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása, művészetoktatás,

 művészeti oktatás, alkotótáborok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 14 01715

 ( 220 ) 2014.05.30.

 ( 731 )  Kása Sándor, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt, Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás, klubszolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 01716

 ( 220 ) 2014.05.30.

 ( 731 )  Vargek Lajos Gábor, Nagykanizsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Csiszoló termékek műkörömhöz; műköröm festékek; körömápolási cikkek; zsírtalanító szerek, nem gyártás

során való használatra; körömdíszítők, strasszkövek, csillámporok, glitterek; tégelyek, fóliák körömdíszítéshez;

 kéztámasz; különös tekintettel műköröm készítéshez használatos uv zselék.

8    Bőrcsipeszek; finom csipeszek; körömcsipeszek; körömfényesítők elektromos, vagy nem elektromos;

körömreszelők; körömvágók elektromos, vagy nem elektromos; spatulák, simítólapátok(szerszámok); ecsetek

 körömdíszítéshez, építéshez.

 ( 210 ) M 14 01717

 ( 220 ) 2014.05.30.

 ( 731 )  Dunakiliti Konzervüzem Kft., Dunakiliti (HU)
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 ( 740 )  dr. Márton Csaba, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 01720

 ( 220 ) 2014.05.30.

 ( 731 )  "PEIBA" Termelő és Kereskedő Kft., Nemesvámos (HU)

 ( 740 )  dr. Bencze András, Dr. Bencze András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    BIO és konvencionális étkezési olajok.

  30    BIO és konvencionális bevonatos magok.

  31    BIO és konvencionális zsírtalanított magok őrleménye.

 ( 210 ) M 14 01767

 ( 220 ) 2014.06.04.

 ( 731 )  Tatlers Limited, Nicosia P.C. 2413 (HU)

 ( 740 )  Dr. Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; gyümölcsök, tartósított, nevezetesen

ananász; bab, tartósított; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; borsó, tartósított; gomba, tartósított; snack

ételek (gyümölcs alapú); zöldségkonzervek; gyümölcskonzervek; csemegeuborka; kukorica tartósított; hagyma

tartósított; pikkalilli; zöldségek tartósított; szárított zöldségek; zöldségek, főtt; uborka, tartósított; olajbogyó,

tartósított; paradicsompüré; őszibarack édes szirupban; dzsemek; zöldségsaláták; gyümölcssaláták; zöldségleves

 készítmények; paradicsom, tartósított; paradicsomos bab; alkoholban tartósított gyümölcsök; gyümölcs, párolt.

  30    Kerti füvek, konzervált (ízesítőszer); mustár; ecet; szószok (ízesítőszerek,fűszeres mártások).

 ( 210 ) M 14 01768

 ( 220 ) 2014.06.04.

 ( 731 )  K&J Vital Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   28    Tornaeszközök.

  41    Könyvkiadás, oktatás.

  44    Humán egészségügyi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 01782

 ( 220 ) 2014.06.05.

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

 ( 740 )  dr. Sedlák Beáta, Dr. Sedlák Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Spanyolországból származó szalámi, sonka.

 ( 210 ) M 14 01793

 ( 220 ) 2014.06.05.

 ( 731 )  TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Aludttej; erjesztett tejes italok étkezési célokra; joghurt; kefir; tejipari termékek; tej; tejesitalok, főként tejet

 tartalmazó; tejtermékek.

 ( 210 ) M 14 01794

 ( 220 ) 2014.06.05.

 ( 731 )  TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Aludttej; erjesztett tejes italok étkezési célokra; joghurt; kefir; sajtok; sajtkrémek; sűrített tej;

szendvicskrémek; tejipari termékek; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejtermékek; tejszínhab; tejszín

 [tejtermék]; vaj; vajkrém.

 ( 210 ) M 14 01795

 ( 220 ) 2014.06.05.

 ( 731 )  TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  29    Aludttej; erjesztett tejes italok étkezési célokra; joghurt; kefir; tejipari termékek; tej; tejes italok, főként tejet

 tartalmazó; tejtermékek; tejszín [tejtermék].

 ( 210 ) M 14 01796

 ( 220 ) 2014.06.05.

 ( 731 )  TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Sajtok; sajtkrémek; szendvicsek; tejipari termékek; tejtermékek; vaj; vajkrém.

 ( 210 ) M 14 02027

 ( 220 ) 2014.06.27.

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

 ( 541 ) CARECOR

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 02029

 ( 220 ) 2014.06.27.

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

 ( 541 ) JOLISTOL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 02030

 ( 220 ) 2014.06.27.

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

 ( 541 ) JOYERON

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 02031

 ( 220 ) 2014.06.27.

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

 ( 541 ) JUVIFIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 02032

 ( 220 ) 2014.06.27.

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

 ( 541 ) NIRVANID
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 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 02033

 ( 220 ) 2014.06.27.

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

 ( 541 ) TRITIGRAN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 02034

 ( 220 ) 2014.06.27.

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

 ( 541 ) XUVELEX

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 02131

 ( 220 ) 2014.07.03.

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

 ( 541 ) PALIPROST

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 02132

 ( 220 ) 2014.07.03.

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

 ( 541 ) TATICA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 02133

 ( 220 ) 2014.07.03.

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

 ( 541 ) EGINILLA

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

 ( 210 ) M 14 02134

 ( 220 ) 2014.07.03.

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

 ( 541 ) MEDINILLA

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

 ( 210 ) M 14 02205

 ( 220 ) 2014.07.10.

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

 ( 541 ) XEVIL

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

 ( 210 ) M 14 02206

 ( 220 ) 2014.07.10.

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

 ( 541 ) TRIBENIX

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 210 ) M 14 02207

 ( 220 ) 2014.07.10.

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

 ( 541 ) HOPETRIL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 233 darab közlést tartalmaz.
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