
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  213.386

 ( 151 )  2014.09.11.

 ( 210 )  M 14 02738

 ( 220 )  2004.03.17.

 ( 732 )  Araczky Balázs, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Blue

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék, kefegyártáshoz

használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg; üveg-, porcelán- és

 fajanszáruk.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  213.387

 ( 151 )  2014.09.02.

 ( 210 )  M 13 02806

 ( 220 )  2013.09.27.

 ( 732 )  BRAVOKER Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Bálint, Szűcs Bálint Ügyvédi Iroda, Szolnok

 ( 541 )  Alla

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), élelmiszer, édesség, illatszer, háztartási vegyi- és papíráru

 nagykereskedelme; élelmiszer, édesség, illatszer, háztartási vegyi- és papíráru kiskereskedelme.

 ( 111 )  213.388

 ( 151 )  2014.09.02.

 ( 210 )  M 13 02807

 ( 220 )  2013.09.27.

 ( 732 )  Dr. Márai Géza 50%, Gödöllő (HU)

 Csibor Géza 50%, Békés (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
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 fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

borok, cseresznyepálinka, emésztést elősegítő italok [tömény italok és likőrök), égetett szeszes-italok,

gyomorkeserű [bitter] italok, gyümölcskivonatok, alkoholos, gyümölcstartalmú alkoholos italok, körtebor,

 likőrök, lőre, csiger, mentalikőr, mézsör, pálinkák, rizspálinka, szeszes italok.

  42    Minőségtanúsítás.

 44    Állatok ápolása, állattenyésztés, faiskolai szolgáltatások, féregirtás a mezőgazdaságban, a kertművelésben

és az erdészetben; gyepgondozás, gyomirtás, kertészet, kertművelés, tájkertész-szolgáltatások, tájtervezés,

 virágkötészet.

 ( 111 )  213.389

 ( 151 )  2014.09.02.

 ( 210 )  M 13 03001

 ( 220 )  2013.10.15.

 ( 732 )  Márka Üdítőgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Likőrök.

 ( 111 )  213.390

 ( 151 )  2014.09.02.

 ( 210 )  M 13 03210

 ( 220 )  2013.11.05.

 ( 732 )  Olgyay-Szabó Attila 100%, Balatonszemes (HU)

 ( 541 )  O-Energy R - Energy Risk Controll for Investment

 ( 511 )   35    Üzletszerzési és üzletvezetési tanácsadás.

  42    Szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban.

 ( 111 )  213.391

 ( 151 )  2014.09.02.

 ( 210 )  M 13 03212

 ( 220 )  2013.11.05.

 ( 732 )  Short Term Capital Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  B.E.E. - Best Energy Eqiupment for new Life PrimaEnergy

 ( 511 )   11    Fűtő berendezések.

  36    Javítási költségbecslés.
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 42    Belső építészet; építési tervkészítés; építészet; építészeti konzultáció; energiatakarékossági tanácsadás;

energia audit; minőségellenőrzés; műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése;

 szakvélemények adása műszaki munkákkal kapcsolatban.

 ( 111 )  213.392

 ( 151 )  2014.09.02.

 ( 210 )  M 13 03392

 ( 220 )  2013.11.21.

 ( 732 )  IRAMKO TRADE, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Iramko

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

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

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

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).

 ( 111 )  213.393

 ( 151 )  2014.09.03.

 ( 210 )  M 13 03393

 ( 220 )  2013.11.21.

 ( 732 )  Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)

 ( 740 )  dr. Murgás-Horváth Linda, Alsónémedi

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  213.394

 ( 151 )  2014.09.03.

 ( 210 )  M 13 03406

 ( 220 )  2013.11.21.

 ( 732 )  VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Fenesi Balázs, Kaposvár

 ( 541 )  VETFUSION

 ( 511 )  9    Szoftverek, rögzített.

  38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatás.

 ( 111 )  213.395
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 ( 151 )  2014.09.03.

 ( 210 )  M 13 03404

 ( 220 )  2013.11.21.

 ( 732 )  VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Fenesi Balázs, Kaposvár

 ( 541 )  HuMEDA

 ( 511 )  9    Szoftverek, rögzített.

  38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.

  44    Egészségügyi szolgáltatás.

 ( 111 )  213.396

 ( 151 )  2014.09.03.

 ( 210 )  M 13 03588

 ( 220 )  2013.11.29.

 ( 732 )  MEKK Munkaerő Kölcsönző és Közvetítő Kft., Nagykőrös (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.398

 ( 151 )  2014.09.03.

 ( 210 )  M 13 02604

 ( 220 )  2013.09.10.

 ( 732 )  Szegő Zsolt, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   19    Hőszigetelő beton.

 ( 111 )  213.459

 ( 151 )  2014.08.15.

 ( 210 )  M 14 00822

 ( 220 )  2014.03.19.

 ( 732 )  ÉDEN FOOD Kft., Őrtilos (HU)

 ( 740 )  dr. Sipos András ügyvéd, Siófok

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Olaszországból származó fagylaltok.

 ( 111 )  213.460

 ( 151 )  2014.08.15.

 ( 210 )  M 14 01073

 ( 220 )  2014.04.07.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 541 )  PERBIPOL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  213.461

 ( 151 )  2014.08.15.

 ( 210 )  M 14 00596

 ( 220 )  2014.02.26.

 ( 732 )  Expert-Medical Kft., Zsámbék (HU)

 ( 541 )  HUMAPOL

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, kivéve inzulin és inzulinnal kapcsolatos gyógyszerészeti

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, kivéve az inzulin és inzulinnal kapcsolatos mindennemű

 készítmények).

 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.621

 ( 151 )  2014.09.01.

 ( 210 )  M 14 00781

 ( 220 )  2014.03.14.

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

 ( 740 )  Lászka 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.622

 ( 151 )  2014.09.01.

 ( 210 )  M 14 00371

 ( 220 )  2013.06.21.

 ( 732 )  TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, Los Angeles, California (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  FOX SPORTS 1

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

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

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

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

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

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
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számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek; számológépek (golyós); akkumulátorok, elektromos;

savsűrűségmérők; savsűrűségmérők akkumulátorokhoz; hangvezetők; akusztikus csatolók; sugárzásmérők;

összeadógépek; antennák; légsűrűségmérők; levegő elemzésére szolgáló készülékek; jelzőcsengők, elektromos

riasztók; szeszfokolók, alkoholométerek; alhidádék, távcsővel; magasságmérők; ampermérők; erősítők; erősítő

csövek; szélmérők, anemométerek; rajzfilmek; anódtelepek; anódok; telefon üzenetrögzítők; vakításgátló

szemüvegek; vakításgátló ellenzők; zavarszűrő készülékek [villamosság]; betörésgátló riasztókészülékek;

antikatódok; apertométerek, fénynyílásmérők [optika]; röntgenkészülékek és berendezések, nem gyógyászati

használatra; asztronómiai készülékek és műszerek; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök;

lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek; vágóberendezések mozifilmekhez; fermentációs készülékek

[laboratóriumi]; bőrvastagságmérő készülékek; bérmentesítést ellenőrző készülékek; bőrvastagságmérő műszerek

[bőripar]; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; azbesztruhák balesetvédelmi célokra; azbesztkesztyűk

balesetvédelmi célokra; azbeszternyők tűzoltóknak; vevőkészülékek (audio-, video); audiovizuális tanítási

eszközök; bankjegykiadó automaták [ATM]; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző

készülékek; azimutális műszerek; laptop táskák; tolósúlyos kézimérlegek; kiegyensúlyozó készülékek; vonalkód

leolvasók; barométerek; elemek, elektromos; elektromos akkumulátorok járművekhez; telepek világításhoz;

akkumulátortartályok; akkumulátor- és elemtöltők; akkumulátoredények; világítótornyok; csengők

[riasztóberendezések]; betatronok, indukciós gyorsítók; binokuláris távcsövek; villogók [fényjelek]; kéknyomatos

másológépek; kazánszabályozó műszerek; elágazódobozok [villamosság]; lélegeztető készülékek, a mesterséges

légzésre valók kivételével; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; golyóálló mellények; berregők, önműködő

áramszaggatók; hangszóródobozok; kábelek, elektromos; számolókorongok; számológépek; kalibráló gyűrűk;

kaliberkörzők, tolómércék; videokamerák; fényképezőgépek; kondenzátorok, elektromos; kapillárisok,

hajszálcsövek; ácsvonalzók, famérő lécek; intermedierek [fényképészet]; tokok kizárólag fényképészeti

készülékek és műszerek részére; bonckészlet [mikroszkópiai]; pénztárgépek; kazetta lejátszók; katódok; katódos

készülékek rozsda elleni védelemre; szíjak mobiltelefonokhoz; diapozitív keretezőgépek; processzorok [központi

adatfeldolgozó egységek]; töltőkészülékek elektromos elemekhez; vegyészeti készülékek és eszközök; chipek

[integrált áramkörök]; fojtótekercsek; kromatográfok laboratóriumi használatra; kronográfok

[időtartamregisztráló készülékek]; filmkamerák; mozifilmek, exponált; árammegszakítók; bekapcsolók,

zárókapcsolók; tisztítóberendezések hanglemezekhez; klinométerek, lejtmutatók, dőlésmérők [vasút]; speciális

ruházat laboratóriumi használatra; védőruházat baleset, sugárzás és tűz ellen; tűzvédelmi öltözékek; koaxiális

kábelek; tekercsek, elektromos; érmebedobással működő szerkezetek televíziós készülékekhez; kollektorok,

elektromos; kommutátorok; kompakt (CD) lemezjátszók; kompakt lemezek [audio-video]; CD-ROM (kompakt)

lemezek; komparátorok; kompaszok [mérőműszerek]; számítógépes játékszoftver; számítógép billentyűzetek;

számítógép memóriák; operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített; számítógépperifériák;

számítógépprogramok, rögzített; számítógép programok [letölthető]; szoftverek, rögzített; számítógépek; vezetők,

elektromos; vezetékcsatlakozások, elektromos; csatlakozók, konnektorok [elektromosság]; kontaktlencsék;

érintkezők, (elektromos); kontaktlencse tartók; mikroszkópok tárgylemez dobozai; vezérlőpult [elektromosság];

konverterek, elektromos; szigetelt rézhuzalok; korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai műszerek; csatolók

[adatfeldolgozó berendezés]; csatolások, kötések, (elektromos); fedelek elektromos dugaszolóaljazatokhoz;

ütközési próbababák; olvasztótégelyek (laboratóriumi); áram-egyenirányítók; ciklotronok; sötétkamralámpák

[fényképészet]; sötétkamrák [fényképészet]; adatfeldolgozó készülékek; dekompressziós kamrák [keszonban];

díszítő mágnesek; lemágnesező készülékek magnetofonszalagokhoz; sűrűségmérők, denziméterek;

denzitométerek, sűrűségmérők; detektorok; diagnosztikai készülékek, nem gyógyászati használatra; diafragmák

[akusztika]; membránok tudományos készülékekhez; diafragmák [fényképészet]; diktafonok; diffrakciós

készülékek [mikroszkópia]; digitális képkeretek; iránytűk; lemezmeghajtók számítógépekhez; mágneslemezek;

távmérő műszerek, távolságmérők; távolságregisztráló készülékek, kilométerszámlálók; desztillálóberendezések

tudományos használatra; elosztótáblák [elektromosság]; elosztódobozok [elektromosság]; elosztópultok

[elektromosság]; búvárálarcok; búváröltönyök, búvárruhák; DNS-chipek; sípok kutyák hívására; dózismérők,

doziméterek; letölthető képfájlok; letölthető zenei fájlok; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; szabászati
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mérőszalagok; fotómásolatok szárítására szolgáló készülékek; szárítóállványok [fényképészet]; vezetékcsatornák,

elektromos; DVD-lejátszók; dinamométerek, rugós erőmérők; füldugók búvároknak; tojáslámpázók; elektromos

irányváltó készülékek; távgyújtó készülékek, elektromos; gázkisülési csövek, (elektromos), nem világítási célra;

ajtócsengők, elektromos; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; elektromos

veszteségjelző készülékek; vezetékek, elektromos; elektromos kerítések; villamosított sínek fényszórók

felszerelésére; elektrodinamikai készülékek vasúti váltók távvezérlésére; elektrodinamikus készülékek jelek

távirányítására; elektrolizáló berendezések; elektromágneses tekercsek; elektronikus határidőnaplók; elektronikus

hirdetőtáblák; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; elektronikus zsebfordítógépek; elektronikus

közlemények [letölthető]; elektronikus címkék árukhoz; mágneses személyazonosító karkötők; kódolt

mágneskártyák; nagyító készülékek [fényképészet]; epidiaszkópok; ergométerek; fénymérők, megvilágításmérők;

cvikkertokok; monoklikhoz kis láncok; szemüvegzsinórok; foglalatok cvikkerekhez [orrcsíptetőkhöz];

szemlencsék, okulárok; fax-berendezések; hamispénz-vizsgálóberendezések; száloptikás vezetékek és kábelek;

filmvágó készülékek; exponált filmek; szűrők légzőmaszkokhoz; ultraibolya sugárzás elleni szűrők,

fényképezéshez; szűrők [fényképészet]; tűzjelző készülékek; tűzoltócsákányok; tűz elleni védőtakarók;

tűzoltóhajók; tűzoltókocsik; mentőlétrák, vészkijárati vaslépcsők; tűzoltó készülékek; tűzoltótömlők,

tűzoltófecskendők; szórócsövek tűzoltófecskendők tömlőihez; tűzoltófecskendők; villanólámpák [fényképészet];

vakuk [fényképészet]; hajlékony (floppy) lemezek; ernyők, (fluoreszcens); ködjelzők, nem robbanóak; ételelemző

készülékek; keretek diapozitívekhez; frekvenciamérők; speciális bútorzat laboratóriumokba; biztosítékhuzalok;

biztosítékok (olvadó); galenit kristályok [detektorok]; galvánakkumulátorok; galvánelemek; galvanométerek; tűz

elleni védőruházatok; gázellenőrző készülékek; gazométerek [mérőműszerek]; mércék, mértékek, mérőműszerek;

vezetőréteggel bevont üveg; fotómásolatok tükörfényezésére szolgáló készülékek; GPS készülékek;

búvárkesztyűk; baleset elleni védőkesztyűk; röntgensugárzás elleni védőkesztyűk ipari használatra;

sportszemüvegek; mérőüvegek; akkumulátorrácsok; kihangosító készülékek telefonokhoz; magnetofonfej-tisztító

szalagok; fejhallgatók; hőmérséklet-szabályozó készülékek; fénytávíró készülékek; szegélyjelölők varráshoz;

nagyfrekvenciás készülékek; tartók elektromos tekercsekhez; hologramok; tölcsérek hangszórókhoz; homokórák;

vízmérők, hidrométerek; higrométerek, (lég) nedvességmérők; azonosító hüvelyek elektromos vezetékekhez;

azonosító zsinórok elektromos vezetékekhez; személyazonosító kártyák, mágneses; inkubátorok

baktériumkultúrákhoz; induktorok, indukciós tekercsek [elektromosság]; szemlencsét tartalmazó műszerek;

memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; integrált áramkörök; belső, fedélzeti távbeszélő készülék; interfészek

[informatika]; inverterek, áramirányítók [elektromosság]; számlázógépek; ionizáló készülékek, kivéve a levegő-

vagy vízkezelő készülékeket; sablonok, másoló idomszerek [mérőeszközök]; lemezadagolók, juke boxok

[informatika]; wurlitzerek [zenegépek]; csatlakozó dobozok [elektromosság]; összekötő hüvelyek/karmantyúk

elektromos kábelekhez; térdpárnák, térdvédők munkásoknak; laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi tálcák;

tejsűrűségmérők; tejfajsúlymérők; laptop számítógépek; lézerek, nem gyógyászati használatra; napellenzők,

lencsevédő ernyők; lencsék csillagfényképezéshez (asztrofotográfiához); levélmérlegek; szintező műszerek;

vízszintező, horizont-meghatározó műszerek; mentőövek; mentőbóják; mentőmellények; védőhálók;

mentőkészülékek és felszerelések; mentőcsónakok; optikai üvegszálak [fényvezető szálak]; fényerő-szabályozók,

elektromos; fényemittáló diódák [LED-ek]; fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; nehezékek világító

készülékekhez; villámhárítók; határolók, limiterek [elektromosság]; zárak, elektromos; hajósebességmérő

műszerek; hangszórók, hangosbemondók; laterna magica; mágneses adathordozók; mágneses kódolók;

mágnesszalag-egységek [informatika]; magnetofonszalagok; mágneses huzalok, mágneshuzalok; mágnesek;

nagyítók, lupék [optika]; manométerek; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; útirányjelző bóják; vasalt

vonómérők; rádió antennatornyok; anyagvizsgáló készülékek és gépek; anyagok elektromos vezetékekhez

[huzalok, kábelek]; matematikai műszerek; mérőeszközök, mértékek; mérőberendezések, mérőműszerek;

mérőkészülékek, elektromos; mérőműszerek; mérőkanalak, adagolókanalak; mechanikus cégtáblák, cégérek;

szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; érmével működő kioldószerkezetek; megafonok; higanyos

libellák; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; meteorológiai léggömbök; meteorológiai műszerek;

számlálók, mérőműszerek; metronómok, ütemadók; mikrométercsavarok optikai eszközökhöz; mikrométerek;
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mikrofonok; mikroprocesszorok; mikroszkópok; metszetvágók, kismetszők; kilométerszámlálók járművekhez;

munkafelügyeleti tükrök; tükrök [optika]; modemek; pénzszámláló és osztályozó gépek; felügyeleti műszerek,

elektromos; monitorok [számítógéphardver]; monitorok [számítógépprogramok]; egér [informatikai];

egér-alátétek; hajózási készülékek és műszerek; hajózási jelzőberendezések; navigációs berendezések járművekbe

[fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök; fénycsövek reklámcélokra; balesetvédelmi hálók; orrvédők

műugrók és úszók részére; noteszgépek, notebookok; objektívek, lencsék [optika]; megfigyelő műszerek;

oktánsok [csillagmagasság-mérők]; Ohmmérők; optikai készülékek és eszközök; optikai letapogatóegységek;

gyűjtőlencsék, kondenzorlencsék; optikai adathordozók; optikai lemezek; optikai üvegek; optikai cikkek; optikai

lámpák; optikai lencsék; oszcillográfok; kemencék laboratóriumi használatra; oxigén áttöltésére szolgáló

készülékek; ózonizátorok, ózonizálók; parkolóórák; részecskegyorsítók; hodométerek [lépésszámlálók]; optikai

kémlelőnyílások ajtókra; periszkópok; sétálómagnók; petri-csészék; benzinszintjelzők; hanglemezek; fénymásoló

gépek; szárítóállványok fényképészethez; fénymérők; képtávíró készülékek; fényelemek; csíptetők, cvikkerek;

pipetták; pitot-csövek; mérőasztalok [geodézia]; planiméterek, területmérők; lemezek elektromos

akkumulátorokhoz; előrajzolók; dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos csatlakozások; ón függőónokhoz;

függőónok; zsebkalkulátorok; polariméterek, sarkításmérők; hordozható médialejátszók; hordozható telefonok;

precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérők;

nyomtatott áramköri lapok; nyomtatott áramkörök; nyomtatók számítógépekhez; prizmák [optika]; szondák

tudományos használatra; vetítőgépek; vetítővásznak; röntgensugárzás elleni védőeszközök, nem gyógyászati

használatra; védőeszközök személyek balesetvédelmére; védősisakok; védősisakok sporthoz;

védőálarcok/maszkok; speciális védőöltözetek repülők részére; szögmérők [mérőműszerek]; lyukkártyás

irodagépek; nyomógombok csengőkhöz; pirométerek; mennyiségjelzők; radarkészülékek; személy (táv) hívók;

radiológiai készülékek ipari használatra; radiológiai ernyők ipari használatra; rádiókészülékek; rádiótávíró

készülékek; rádiótelefon készülékek; biztonsági készülékek a vasúti közlekedéshez; olvasóegységek

[informatika]; lemezjátszók; reduktorok [elektromosság]; egyedi fényvisszaverő lemezek közlekedési balesetek

megelőzésére; visszaverődés-mérők, reflektométerek; refraktorok, fénysugártörő készülékek;

ellenőrzőberendezések, elektromos; relék, elektromos; távirányító készülékek; ellenállások, elektromos;

légzőkészülékek légszűrésre; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; bábuk mesterséges lélegeztetés

gyakorlására [oktatási eszközök]; retorták, lombikok; lombikállványok, retortaállványok; fordulatszámlálók;

reosztátok, szabályozható ellenállások; lovagló sisakok; útjelzők, világító vagy mechanikus; varázsvesszők

[forráskutatóké]; szintezőlécek [ellenőrző műszerek]; vonalzók [mérőeszközök]; mérőrudak; szachariméterek;

biztonsági felszerelések, a járműülések és a sportfelszerelések részére készültek kivételével; mentőponyvák;

sótartalommérők, sófokolók; műholdas navigációs készülékek; műholdak, mesterséges holdak tudományos

használatra; mérlegek; scannerek, optikai letapogatók [informatika]; képernyők fotogravűrhöz; vetítővásznak

[fényképészet]; csavarmenet mérők; félvezetők; szextánsok; köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez;

védőcipők baleset, sugárzás és tűz ellen; zárkioldók [fényképészet]; zárak, blendék [fényképészet];

irányzótávcsövek tűzfegyverekhez; jelzőcsengők; jelzőlámpák; jelzőbóják; jelzőberendezések, világító vagy

mechanikus; jelzősípok; fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek; világító jelek; szimulátorok járművek

kormányozásához és vezérléséhez; szirénák; laptop tokok; tolómércék; diavetítők; logarlécek; diapozitívok;

füstjelző berendezések; elektromosan fűtött zoknik; napelemek; védősisak forrasztáshoz; szolenoid szelepek

[elektromágneses kapcsolók]; szonárok, hanglokátorok; akusztikus/akusztikai riasztók; szonométerek,

rezgőnyelves frekvenciamérők; hangfelvevő készülékek; hangfelvételhordozók; hangrögzítő szalagok;

hangvisszaadó készülékek; hangátviteli készülékek; mélységmérő készülékek és gépek; mérőónok; mélységmérő

fonalak; szikrafogók; szócsövek; szemüvegtokok; szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegek [optika];

spektrográfok; spektroszkópok; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebességmutatók; sebesség mérő

műszerek [fényképészet]; fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; szferométerek [felületgörbület-mérők];

libellák, vízmértékek; orsók, csévék [fényképészet]; tűzvédelmi fúvókák; színpadvilágítás-szabályozók;

állványok fényképezőgépekhez; indítókábelek motorokhoz; automatikus kormányberendezések járművekhez;

feszültségnövelő transzformátorok; sztereoszkopikus, térlátó készülékek; térhatású készülékek; lombikok
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laboratóriumi kísérletekhez; stroboszkópok; tűk lemezjátszókhoz; kénezésszabályozók; napszemüvegek;

geodéziai műszerek és készülékek; földmérő láncok; felmérő eszközök [geodézia]; vízszintezők,

szintezőműszerek [geodézia]; kapcsolótáblák; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos;

tachométerek; magnetofonok; taxaméterek [díjmutató számlálószerkezetek]; oktatási készülékek; fogvédők;

távíróhuzalok; távírókészülékek; távmérő műszerek, teleméterek; telefonkészülékek; telefonhallgatók;

telefonkagylók; telefonhuzalok; telexgépek; Tv-súgógépek; távmegszakítók, távkapcsolók; teleszkópok;

televíziós készülékek; hőmérsékletindikátor címkék, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelzők;

csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; kémcsövek; ellenőrzőkészülékek nem gyógyászati használatra;

betörésgátló felszerelések, elektromos; teodolitok; detektorcsövek; hőmérők, nem gyógyászati használatra;

termosztátok; termosztátok járművekhez; jegyautomaták; bélyegzőórák; időregisztráló készülékek; automatikus

időkapcsolók, az órák kivételével; hangfelszedő karok lemezjátszókhoz; összeadóművek, számlálók; közlekedési

bóják; közlekedési jelzőlámpák; transzformátorok; tranzisztorok; elektronikus jeladók; távadók, transzmitterek

[távközlés]; adók, nagyfrekvenciás generátorok [távközlés]; válaszoló radarok [transzponderek]; triódák;

háromlábú állványok fényképezőgépekhez; vizelet-fajsúlymérők; pendrájvok [USB]; vákuummanométerek,

vákuummérők; vákuumcsövek [rádió]; variométerek, változtatható induktivitású tekercsek; járművek

üzemképtelenségére figyelmeztető háromszögek; rádiók járművekbe; nóniuszok, finombeállítók; videokazetták;

video játékkazetták; videomagnók, képmagnók; videoképernyők; videotelefonok; videoszalagok; fényképészeti

képkeresők, irányzó beállítók; viszkozitásmérők; feszültségszabályozók járművekhez; szünetmentes

áramforrások; voltmérők; szavazógépek; lemezek integrált áramkörökhöz; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; kézi

adó-vevők; öblítő edények [fényképészet]; vízállásjelzők; hullámhosszmérők; hídmérlegek, járműmérlegek;

súlymérő készülékek és eszközök; súlymérő gépek; súlyok; sípos riasztókészülékek; szélzsákok [szélirány

jelzésére]; huzalkapcsolók [villamosság]; villamos kábelek; munkavédelmi arcvédő pajzs; csuklótámasz

számítógéphez; röntgenkészülékek, nem gyógyászati használatra; exponált röntgenfilmek; röntgenfelvételek nem

orvosi használatra; röntgencsövek, nem gyógyászati használatra; digitális videók, videofájlok, videojátékok és

multimédiás tartalmak forgalmazásában használatos mobilkommunikációs eszközökhöz való letölthető mobil

szoftveralkalmazások; sportot tartalmazó letölthető hang- és videofelvételek; sportot tartalmazó letölthető

 televíziós show-műsorok és videofelvételek.

 38    Távközlés; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefon [celluláris telefon] összeköttetés; számítógép

terminálok közötti összeköttetések; közlések üvegszálas hálózatok útján; távirati összeköttetések;

telefonösszeköttetések; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; elektronikus hirdetőtábla

szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; faxok továbbítása; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; üzenetek küldése; tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési

eszköz útján]; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes beszélgetőszobák biztosítása; internetes fórumok

biztosítása; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes

világhálóval; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; rádióadás; hozzáférési idő bérlése

világméretű számítógépes hálózatokhoz; faxberendezések kölcsönzése; üzenetküldő készülékek bérlete;

modemek kölcsönzése; távközlési berendezések kölcsönzése; telefonok kölcsönzése; műholdas átvitel; távközlési

beszélgetésterelő és összeköttetési szolgáltatások; távkonferencia szolgáltatások; távírdai szolgáltatások; telefon-

szolgáltatások; televíziós műsorszórás; telexszolgáltatások; digitális fájlok továbbítása; üdvözlőkártyák

továbbítása online; táviratok továbbítása; videokonferencia szolgáltatások; hangposta szolgáltatások;

 hírügynökségek; rádióadás [műsorszórás]; televíziós műsorszórás és televíziós átviteli szolgáltatások; rádióadás.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

vidámparkok; szórakoztatás; állatidomítás; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

hangversenyek szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése

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

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; kollégiumok, internátusok;

helyfoglalás show-műsorokra; mozgókönyvtári szolgáltatások; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; filmszínházi

előadások; cirkuszok; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; coaching [tréning]; fitnesztanfolyamok
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vezetése; levelező tanfolyamok; lemezlovasok szolgáltatásai; diszkók szolgáltatásai; szinkronizálás; oktatási

tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; elektronikus desktop kiadói tevékenység; előadóművészek

szolgáltatásai; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; szerencsejátékok;

on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; játékfelszerelések bérbeadása; tornatanítás; egészségvédő

klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; nyelvi

tolmács szolgáltatások; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; könyvtári kölcsönzés; mikrofilmezés;

modellt ülés művészek számára; filmstúdiók; zene öszzeállítása; zenés kabarék, varieték; riporteri szolgáltatások;

éjszakai klubok; óvodák [nevelés]; sorsjátékok lebonyolítása; zenekarok szolgáltatásai; bálok szervezése;

versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

sportversenyek rendezése; fogadások tervezése [szórakoztatás]; személyes edzői szolgáltatások [fitnesz];

fotóriportok készítése; fényképészet; testnevelés; gyakorlati képzés [szemléltetés]; élő előadások bemutatása;

zenei produkciók; rádió- és televízióprogramok készítése; show-műsorok; játéktermi szolgáltatások nyújtása;

játékkaszinók szolgáltatásai; golfpályák üzemeltetése; karaoke szolgáltatások nyújtása; múzeumi szolgáltatások

[bemutatók, kiállítások]; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szabadidős létesítmények

rendelkezésre bocsátása; sportlétesítmények üzemeltetése; könyvkiadás; elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line kiadása; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); rádiós szórakoztatás; hangstúdiók szolgáltatásai; üdülési

tárgyú információ; vallásoktatás; audioberendezések kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; mozifilmek

kölcsönzése; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére; filmvetítők és tartozékaik

kölcsönzése; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; előadások díszleteinek kölcsönzése; könnyűbúvár

felszerelések kölcsönzése; hangfelvételek kölcsönzése; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportpályák bérbeadása; stadionok bérlete; színpadi díszletek kölcsönzése; teniszpályák kölcsönzése;

videofelvevő készülékek kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; leíró szolgálat; iskolai szolgáltatások [képzés];

jelbeszéd értelmezése; sport edzőtábori szolgáltatások; feliratozása (filmek); televíziós szórakoztatás; színházi

produkciók; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; időmérés sporteseményeken; játékkölcsönzés; fordítói

szolgáltatások; oktatás; videoszalagok vágása; videofilmgyártás; videofilmezés; pályaválasztási tanácsadás;

szakmai újraképzés; szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; állatkertek szolgáltatásai;

televízióműsorok, mozifilmek és audiovizuális szórakoztatás létrehozása és terjesztése; szórakoztató

szolgáltatások televízióműsorok formájában; on-line információnyújtás az interneten keresztül a televíziós,

mozifilmes és videós szórakoztatás területén az interneten keresztül; televízió, mozifilmek és audiovizuális

szórakoztatás biztosítása vezeték nélküli kommunikációs eszközök útján; szórakoztatási szolgáltatások televíziós

show-kat és szórakozatást tartalmazó, az interneten és vezeték nélküli kommunikációs hálózatokon keresztül

továbbított nem letölthető videók és képek formájában; szórakoztatási szolgáltatások, nevezetesen on-line

számítógépes játékok rendelkezésre bocsátása; online újságok, nevezetesen személyi információkat és

véleményeket tartalmazó webnaplók (blogok); szórakoztatási és kulturális rendezvények szervezése;

 szórakoztatás vetélkedők, versenyek és játékok formájában.

 ( 111 )  213.623

 ( 151 )  2014.09.01.

 ( 210 )  M 14 00772

 ( 220 )  2014.03.14.

 ( 732 )  Vida Családi Borbirtok Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Dr. Klacsmann Dávid, Klacsmann Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Estve

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  213.624

 ( 151 )  2014.09.01.

 ( 210 )  M 14 00771
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 ( 220 )  2014.03.14.

 ( 732 )  Vida Családi Borbirtok Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Dr. Klacsmann Dávid, Klacsmann Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  tündértánc

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  213.625

 ( 151 )  2014.09.01.

 ( 210 )  M 14 00780

 ( 220 )  2014.03.14.

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

 ( 740 )  Lászka 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.626

 ( 151 )  2014.09.01.

 ( 210 )  M 14 00159

 ( 220 )  2014.01.21.

 ( 732 )  Ringier Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs, Budapest

 ( 541 )  A Te Világod!

 ( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.627

 ( 151 )  2014.09.01.

 ( 210 )  M 14 00421

 ( 220 )  2014.02.11.

 ( 732 )  Relax Pont Szolgáltató, Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerek és étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
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 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 és állatok részére.

 ( 111 )  213.628

 ( 151 )  2014.09.01.

 ( 210 )  M 14 00294

 ( 220 )  2014.01.30.

 ( 732 )  Design Depo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szíjj Zsuzsanna, Dr. Szíjj Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  25    Egyenruhák, felsőkabátok, felöltők, felsőruházat, hurkolt/kötöttáruk, ingek, ingmellek [csipkés], ing-szatlik,

ingvállak, pruszlikok, kabátok, kalapok, kesztyűk, kosztümök, köntösök, pongyolák, kötöttáruk, levehető

 gallérok, nyakkendők, munkaruhák, munkaköpenyek, pizsamák, pólók, szoknyák.

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

kiskereskedelmi célokból; árverés, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzői szolgáltatások [áruk illetve

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

mások számára, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése, marketing, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás,

reklámozás, üzleti menedzselés képző- és iparművészek részére, képző- és iparművészeti kiállítások, árverések

szervezése, képző- és iparművészeti termékek on-line értékesítése, képző és iparművészeti termékek értékesítése,

műtárgy (modern és antik) kereskedelme, műtárgy (modern és antik) bizományosi kereskedelme, műtárgy

 (modern és antik) ügynöki kereskedelme.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, coaching (tréning), eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása, fényképészet, filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fotóriportok készítése, könyvkiadás,

 múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások), oktatás, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  213.629

 ( 151 )  2014.09.01.

 ( 210 )  M 14 00650

 ( 220 )  2014.03.04.

 ( 732 )  Tunyogi Erzsébet Gyöngyi, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kassai Karola Xénia, Kassai Karola Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching [tréning], egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning], eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, gyakorlati képzés [szemléltetés], klubszolgáltatások [oktatás],

konferenciák szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,
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oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők, szakmai újraképzés, szemináriumok rendezése és vezetése, tornatanítás halmozottan sérült gyermekek

 fejlesztésére és segítésére.

 42    Számítógépprogramok kidolgozása, számítógép-szoftver fenntartása, tudományos kutatás halmozottan sérült

 gyermekek fejlesztésére és segítésére.

 44    Beszédterápiás szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, masszázs, terápiás

 szolgáltatások halmozottan sérült gyermekek fejlesztésére és segítésére.

 ( 111 )  213.630

 ( 151 )  2014.09.01.

 ( 210 )  M 14 00164

 ( 220 )  2014.01.21.

 ( 732 )  Kelly 2000. Kereskedőház Zártkörűen működő Részvénytársaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Bodnár Lászlóné, Bodnár Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Cellulóz.

 6    Alumíniumfólia.

 16    Csomagolópapír; műanyagfóliák csomagolásra; nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra rakáshoz; regenerált

cellulózlapok csomagoláshoz; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szűrőpapír; zacskók csomagolásra

 papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez; zsírpapír, viaszpapír.

  17    Gumigyűrűk; műanyag fóliák nem csomagolási célokra; zacskók [tasakok] csomagolásra.

 ( 111 )  213.631

 ( 151 )  2014.09.01.

 ( 210 )  M 14 00665

 ( 220 )  2014.03.05.

 ( 732 )  ÉDEN WERK KFT., Szarvas (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Bonbonok; cukorkaáruk; karamellák; kekszek; sütemények; töltött cukorkák, fondan; sós kekszek.

 ( 111 )  213.632

 ( 151 )  2014.09.01.

 ( 210 )  M 14 00649

 ( 220 )  2014.03.04.

 ( 732 )  Tunyogi Erzsébet Gyöngyi, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kassai Karola Xénia, Kassai Karola Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Tunyogi Gyógyító Játékterápia

 ( 511 )  41    Coaching [tréning], egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning], eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, gyakorlati képzés [szemléltetés], klubszolgáltatások [oktatás],

konferenciák szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,

oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem
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letölthetők, szakmai újraképzés, szemináriumok rendezése és vezetése, tornatanítás halmozottan sérült gyermekek

 fejlesztésére és segítésére.

 42    Számítógépprogramok kidolgozása, számítógép-szoftver fenntartása, tudományos kutatás halmozottan sérült

 gyermekek fejlesztésére és segítésére.

 44    Beszédterápiás szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, masszázs, terápiás

 szolgáltatások halmozottan sérült gyermekek fejlesztésére és segítésére.

 ( 111 )  213.633

 ( 151 )  2014.09.01.

 ( 210 )  M 14 00539

 ( 220 )  2014.02.21.

 ( 732 )  VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VÁRDA-DRINK

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

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

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.634

 ( 151 )  2014.09.01.

 ( 210 )  M 14 00013

 ( 220 )  2014.01.03.

 ( 732 )  Cégmenedzser Szoftver Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek, ügyviteli szoftverek.

 35    Szoftverek reklámozása, kereskedelme, piaci bevezetése, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, számítógépes nyilvántartások kezelése, üzletszervezési és

 üzletvezetési tanácsadás, üzletvezetési és üzletszervezési tanácsadó szolgálatok, könyvelés.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, szoftver tanácsadás, szoftverek, mint

 szolgáltatások, számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 111 )  213.635

 ( 151 )  2014.09.01.

 ( 210 )  M 13 02924

 ( 220 )  2013.10.08.

 ( 732 )  Közélet Kiadó Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  Dédimama

 ( 511 ) 3    Arckikészítő púder, aromák süteményekhez, balzsamok nem gyógyászati használatra, borotvaszappan,

borotválkozás, borotválkozó készítmények, bőrkonzerváló szerek, dezodoráló szappanok, fertőtlenítő szappanok,

fogkrémek, folttisztító szerek, fürdősók nem gyógyászati használatra, gyógyszappanok, illatszerek, izzadsággátló

szappan, kenőcsök kozmetikai használatra, kozmetikai készítmények fürdőkhöz, kozmetikai készletdobozok,

kozmetikai krémek, kozmetikai pakolások, kozmetikai szerek, kölnivíz, körömápolási cikkek, krémek bőrökhöz,

levendulaolaj, levendulavíz, masszázs gélek, menta illatszerekhez, mentaolaj, mosdószappanok, olajok

illatszerekhez, olajok kozmetikai használatra, samponok, szappanok, tisztítószerek, virágkivonatok, virágokból

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 18. szám, 2014.09.29.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1895



 készített illatszer alapanyagok.

 29    Ajvár [tartósított paprika], bab, tartósított, csemegeuborka, disznóhús, dzsemek, feldolgozott fokhagyma,

gomba, tartósított, gyümölcskonzervek, gyümölcsök, tartósított, gyümölcs csipsz, hagyma, tartósított, kandírozott

[cukrozott] gyümölcsök, kolbász, kukoricaolaj, lekvár, leves készítmények, levesek, magvak, feldolgozott,

napraforgó magvak, napraforgóolaj, étkezési, olajbogyó, tartósított, olajok, étkezési, olívaolaj, étkezési,

paradicsomlé főzéshez, paradicsompüré, sajtok, savanyúkáposzta, savanyúságok, sonka, sózott hús, szalonna,

 szárított zöldségek, zöldségek, tartósított, zöldségkonzervek, zöldséglevek főzéshez, zöldségleves készítmények.

 30    Burgonyaliszt étkezésre, ecet, édesítőszerek (természetes), ételízesítő [fűszer], fűszerek, ízesítők,

fűszerkeverék, karamellák, kekszek, kenyér, ketchup [szósz], konyhasó, kukoricaliszt, lepények (gyümölcsös),

méz, mézeskalács, palacsinták, paprika, őrölt [ételízesítő], paradicsomszósz, pattogatott kukorica, só élelmiszerek

 tartósításra.

 ( 111 )  213.636

 ( 151 )  2014.09.01.

 ( 210 )  M 13 03707

 ( 220 )  2013.12.10.

 ( 732 )  Takács Balázs Géza, Kozármisleny (HU)

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

  

( 546 )

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

 gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; izotóniás italok; zöldséglevek; energia italok.

 ( 111 )  213.638

 ( 151 )  2014.09.02.

 ( 210 )  M 14 00492

 ( 220 )  2014.02.18.

 ( 732 )  Ginto Trade Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 ( 111 )  213.639

 ( 151 )  2014.09.02.

 ( 210 )  M 14 00248

 ( 220 )  2014.01.29.

 ( 732 )  Dr Bata Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 541 )  STABILFLOR

 ( 511 )   31    Takarmányadalék haszonállatok részére.

 ( 111 )  213.640

 ( 151 )  2014.09.02.
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 ( 210 )  M 14 00367

 ( 220 )  2014.02.06.

 ( 732 )  Märli Noémi 60%, Marcali (HU)

 Ruzsa Magdolna 40%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hazai Kinga ügyvéd, Dr. Kéri - Dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 111 )  213.641

 ( 151 )  2014.09.02.

 ( 210 )  M 14 00490

 ( 220 )  2014.02.18.

 ( 732 )  UNILEVER ČR, spol. s r.o., Prága 8 (CZ)

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

 ( 541 )  SAVO

 ( 511 ) 3    Mosó- és tisztítószerek; készítmények és szerek mosáshoz és mosodai használatra; szövetkondicionáló

készítmények; fehérítő készítmények; tisztító-,fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; lefolyócső tisztító

készítmények dugulás elhárításához; készítmények mosogatás céljára; szappanok; kézmosószerek; tisztító és

 fényesítőszerekkel átitatott kendők.

5    Fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek higiéniai vagy egészségügyi célokra; higiéniai készítmények; -férgek,

rovarok és kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek); csíraölő [fertőtlenítő]

szerek (germicidek); baktériumölő szerek; parazitaölő szerek; algaölő szerek (algicidek); rovarirtó szerek,

(inszekticidek); penészölő szerek; gyomirtó szerek; dezodorok (nem személyes használatra); légfrissítő

 készítmények; rovarriasztók.

 ( 111 )  213.642

 ( 151 )  2014.09.02.

 ( 210 )  M 13 03659

 ( 220 )  2013.12.04.

 ( 732 )  "GALLUS" Baromfitenyésztő és Keltető Kft., Devecser (HU)

 ( 740 )  dr. Geiszt Éva, dr. Geiszt Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Baromfi, nem élő; hentesáruk; hús; húskivonatok; húskocsonya; hús, tartósított.

  31    Állatok élő; baromfiszárnyas, élő.

 ( 111 )  213.643

 ( 151 )  2014.09.02.

 ( 210 )  M 13 03852

 ( 220 )  2013.12.20.
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 ( 732 )  Expert Magyarország Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth B. Balázs, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, fényképészeti, mozgóképi,

mérő-, jelző-, berendezések, számítógépek, számítógép alkatrészek, háztartási gépek, világító-, fűtő-, hűtő-,

berendezések, kozmetikai cikkek, egészségügyi készítmények értékesítéséhez kapcsolódó kis- és

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  213.644

 ( 151 )  2014.09.02.

 ( 210 )  M 13 03653

 ( 220 )  2013.12.04.

 ( 732 )  Well Pharma Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Klimin slim TRIO A változókori karcsúság

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők

 emberek számára.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  213.645

 ( 151 )  2014.09.02.

 ( 210 )  M 13 03266

 ( 220 )  2013.11.07.

 ( 732 )  BGB Interherb Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Somodi Réka, Budapest

 ( 541 )  Interherb VITAL Kollagén & Hyaluronsav Szépségformula

 ( 511 )  5    Bőrfeszességet biztosító gyógyászati formula, étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 111 )  213.646

 ( 151 )  2014.09.02.

 ( 210 )  M 14 00621

 ( 220 )  2014.02.28.

 ( 732 )  Adorjányi Máriusz, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Faszén grillezéshez; barbecue, grillező brikettek; tüzelőanyag barbecue-hoz, kerti grillekhez; barbecue, kerti

grill begyújtására szolgáló tüzelőanyag; faforgácsból készült tüzelőanyag grillsütéshez [barbecue-hoz]; faforgács

(füstöléshez, barbecue-hoz); tűzifa (füstöléshez, barbecue-hoz); természetes alapú (faanyagot tartalmazó)

 grillbegyújtó.

 11    Főző berendezések; grillezők, grillsütők; grilltálcák, grill tepsik; faszenes grillek; grillkészülékek,
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barbecue-k [sütéshez]; grillel felszerelt tűzhelyek; hibachik [faszénnel működő japán grillezők]; grillek, rostélyok

[sütőeszközök]; rostok [sütőkészülékek], grillsütők; rácsok, rostélyok, grillek [sütőkészülékek]; grilleszközök,

 barbecue-k; barbecue [grill] begyújtó kémény.

 30    Fűszerkeverék; fűszerek; marinádak [fűszeres pácok]; mustár; paprika, őrölt [ételízesítő]; paradicsomszósz;

ételízesítő [fűszer]; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; ketchup [szósz]; konyhasó; ecet; fűszerek,

ízesítők; fűszeres mártások; grillezett húshoz [barbecue] való szószok; salátaöntetek; húslé, mártás, szaft;

 ízesítőszerek.

 41    Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;

sütéssel-főzéssel kapcsolatos információs szolgáltatások; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;

On-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; On-line, nem letölthető videók biztosítása;

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés] szövegek kiadása, (nem

 reklámcélú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  213.647

 ( 151 )  2014.09.02.

 ( 210 )  M 14 00375

 ( 220 )  2014.02.06.

 ( 732 )  Orbán Péter, Érd (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 )  OKOS ÉTLAP-FIGYELMES ÉTTEREM

 ( 511 )  41    Oktatás, szakmai képzés, tréningek szervezése, különösen fogyatékkal élő vagy speciális táplálkozási

 igényű személyekkel való bánásmódra vonatkozó elméleti és gyakorlati képzések.

  43    Vendéglátás, élelmezés, étkeztetés.

  44    Táplálkozási tanácsadás, különösen dietetikai tanácsadás.

 ( 111 )  213.648

 ( 151 )  2014.09.02.

 ( 210 )  M 13 03853

 ( 220 )  2013.12.20.

 ( 732 )  Expert Magyarország Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth B. Balázs, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására

szolgáló készülékek, fényképészeti, mozgóképi, mérő-, jelző-, berendezések, számítógépek, számítógép

alkatrészek, háztartási gépek, világító-, fűtő-, hűtő-, berendezések, kozmetikai cikkek, egészségügyi

 készítmények értékesítéséhez kapcsolódó kereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  213.649

 ( 151 )  2014.09.02.

 ( 210 )  M 14 00135

 ( 220 )  2014.01.17.

 ( 732 )  dr. Bokor Katalin, Budapest (HU)

 Tóth Olivér László, Budapest (HU)

 ( 541 )  SenseMe

 ( 511 ) 3    Szappanok; illóolajok, parfümök, illatszerek, fogkrémek, kozmetikai cikkek, olajok, virágvizek,

 olajkeverékek.

 20    Vetiver gyökérből és levélből készült termékek, raffiából, szaruból, kagylóból, csontból, kókuszhéjból

 készült termékek.

  31    Pörkölt kakaóbab, kakaópor, friss gyümölcs, zöldség.
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 ( 111 )  213.650

 ( 151 )  2014.09.02.

 ( 210 )  M 14 00121

 ( 220 )  2014.01.15.

 ( 732 )  ASPF Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pálvölgyi Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenység.

 ( 111 )  213.651

 ( 151 )  2014.09.02.

 ( 210 )  M 13 03464

 ( 220 )  2013.11.25.

 ( 732 )  dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; hirdetési hely kölcsönzése; honlapforgalom optimazálása; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálat; manöken/modell -

szolgáltatások reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózatokon; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése;

reklámfilmek előállítása; reklámidő bevétele távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

reklámszöveg szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés; számítógépes

nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; üzleti menedzselés

előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletviteli szabadúszó szolgáltatók részére;

 vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; digitális zene szolgáltatása az interneten

(nem letölthető); diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célból; éjszakai klubbok;

elektronikus desktop kiadó tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadások

díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; feliratozása (filmek); filmek

gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése;

fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók

szolgáltatásai; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jegyirodai

szolgáltatások (szórakoztatás); klubszolgáltatások nyújtása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); online elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetőek; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem

letölthető videók biztosítása; rádió és televízióprogramok készítése; rádiós szolgáltatás; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); szabadidős létesítmények rendelkezésre

bocsátása; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;

szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakozás); vidámparkok; zenei
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 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zene összeállítása; zenés kabarék, varieték.

 43    Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló

 éttermek; rendezvény termek kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 111 )  213.652

 ( 151 )  2014.09.02.

 ( 210 )  M 13 03463

 ( 220 )  2013.11.25.

 ( 732 )  dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; hirdetési hely kölcsönzése; honlapforgalom optimazálása; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálat; manöken/modell -

szolgáltatások reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózatokon; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése;

reklámfilmek előállítása; reklámidő bevétele távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

reklámszöveg szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés; számítógépes

nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; üzleti menedzselés

előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletviteli szabadúszó szolgáltatók részére;

 vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; digitális zene szolgáltatása az interneten

(nem letölthető); diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célból; éjszakai klubbok;

elektronikus desktop kiadó tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadások

díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; feliratozása (filmek); filmek

gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése;

fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók

szolgáltatásai; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jegyirodai

szolgáltatások (szórakoztatás); klubszolgáltatások nyújtása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); online elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetőek; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem

letölthető videók biztosítása; rádió és televízióprogramok készítése; rádiós szolgáltatás; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); szabadidős létesítmények rendelkezésre

bocsátása; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;

szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakozás); vidámparkok; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zene összeállítása; zenés kabarék, varieték.

 43    Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló

 éttermek; rendezvény termek kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 111 )  213.653

 ( 151 )  2014.09.02.

 ( 210 )  M 14 00613

 ( 220 )  2014.02.27.

 ( 732 )  MÁRTA Database Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  BOBITAL

 ( 511 ) 5    Gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;
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gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők

 emberek és állatok számára.

 ( 111 )  213.654

 ( 151 )  2014.09.02.

 ( 210 )  M 14 00499

 ( 220 )  2014.02.19.

 ( 732 )  ROBERT BOSCH Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Aszmann Róbert, Fuglinszky, Szilágyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  kell1gép

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

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

keltetőgépek; árusító automaták; aggregátorok; áramfejlesztő generátorok; áramfejlesztők; anyagmozgató gépek

[berakodáshoz és kirakodáshoz]; aprítógépek, elektromos, háztartási használatra; befogókészülékek

szerszámgépekhez; betétek szűrőgépekhez; betonkeverő gépek; centrifugák [gépek]; centrifugák (háztartási -);

centrifugálszivattyúk; csövek porszívókhoz; elektromos hegesztőkészülékek; elektromotorok, villamos motorok,

nem földi járművek részére; emelőszerkezetek [gépek]; esztergák [szerszámgépek]; faipari gépek; festékszóró

pisztolyok; festékszóró pisztolyok [gépek], levegővel működtetett; festőgépek; fémmegmunkáló gépek;

forgattyúházak, karterek gépekhez és motorokhoz; forgattyúk [géprészek]; forgattyús tengelyek, főtengelyek;

forrasztókészülékek, elektromos; forrasztókészülékek, gázzal működő; forrasztólámpák; forrasztólámpák, gázzal

működő; forrasztópákák; forrasztópákák, gázzal működő; fúrófejek [géprészek]; fúrógépek; fúrógépek

(elektromos kézi-); fúrókoronák [géprészek]; fúrótokmányok [géprészek]; fúvógépek; fűnyíró gépek; fűrészek

[géprészek]; fűrészgépek; fűrészlapok [géprészek]; gereblyéző gépek; gépállványok; gépkalapácsok,

gőzkalapácsok; gyalugépek; gyomláló/saraboló gépek; hajlító gépek; hegesztőgépek, elektromos hegesztőlámpák,

gázzal működő; horonymaró gépek; horonyvágó gyaluk [szerszámgépek]; húsdarálók [gépek]; ívhegesztő

készülékek; ívvágó készülékek; járműemelők; kalapácsok (elektromos -); kalapácsok [géprészek]; kaszálógépek;

keverőgépek; keverőgépek háztartási használatra (elektromos); konyhai gépek *, elektromos; köszörűgépek;

köszörűkövek [géprészek]; láncfűrészek; lángfúrók [gépek]; lángvágók, gázzal működő levegőelszívó gépek;

légkalapácsok; magasnyomású tisztítóberendezések; menetvágó gépek; mezőgazdasági gépek;

mosóberendezések; mosó berendezések járművekhez; mosogatógépek; mosógépek; munkaasztalok, gépasztalok;

mosógép; nyírógépek; öblítő gépek; parketta fényesítő gépek, elektromos pneumatikus szállítóberendezések;

porelszívó készülékek tisztítási célra; porszívóhoz csatlakoztatható illatszer- és fertőtlenítőszer szóró

berendezések; porszívók; szegélyező gépek; szerszámgépek; szerszámok [géprészek]; szivattyúk; tisztítógépek és

berendezések, elektromos; tisztítókészülékek, gőzzel működő varrógépek; vasalógépek; viaszpolírozó gépek és

eszközök, elektromos; vágógépek; zsákok porszívókhoz; véső- és bontókalapácsok; gyémántfúró rendszerek;

 csiszoló- és gyalugépek; vezetősín rendszerek.

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

csavarhúzók; csavarkulcsok, villáskulcsok [kéziszerszámok]; csiszolókorongok; csiszolókorongok

[kéziszerszámok]; csiszolóreszelők; fémfúrók [kéziszerszámok]; fogók; fúrófejek [kéziszerszámok]; fúrók, kézi

fúrók; fűnyíró gépek [kéziszerszámok]; fűrészek [kéziszerszámok]; fűrészkeretek; fűrészlapok [kéziszerszámok

részei]; homorú vésők; hornyoló kalapácsok [kéziszerszámok]; kalapácsok [kéziszerszámok]; kerti ollók; kerti

szerszámok, kézzel működtetett; kézi ásók [kertészethez]; kézi fúrók; kéziszerszámok köszörüléshez; kézzel

működtetett kéziszerszámok; lombfűrészek; lyukasztóeszközök; lyukasztók [kéziszerszámok]; marógépek

[kéziszerszámok]; metszőollók, kerti ollók; mezőgazdasági eszközök, kézzel működtetett; mérőszalagok

[kéziszerszámok]; menetfúrók; nyeles vésők; pengék [kéziszerszámok]; reszelők; reszelők [kéziszerszámok];

satuk; szegecselő gépek [kéziszerszámok]; szegecselők [kéziszerszámok]; szegecselő kalapácsok; szegecselő

kalapácsok [kéziszerszámok]; szöghúzók [kéziszerszámok]; szögkiemelők; tágító eszközök [kéziszerszámok];

tömörítő/zömítő eszközök; üreges fúrók [kéziszerszámok]; vasalók; vasalók [nem elektromos kéziszerszámok];
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vágószerszámok; vágószerszámok, forgácsolószerszámok [kéziszerszámok]; vésők [nyesőollók]; vésőszerszámok

 [kéziszerszámok].

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések 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; lézerek, nem gyógyászati használatra; mércék,

mértékek, mérőműszerek; mérőberendezések, mérőműszerek; mérőeszközök, mértékek; mérőkészülékek,

elektromos; mérőműszerek; precíziós mérőműszerek; szferométerek [felületgörbület-mérők]; szintező műszerek;

szögmérők [mérőműszerek]; távmérő műszerek, távolságmérők; távmérő műszerek, teleméterek;

visszaverődés-mérők, reflektométerek; vízszintező, horizont-meghatározó műszerek; vízszintezők,

szintezőműszerek [geodézia]; keresőműszerek; szkennelőműszerek; vizsgáló kamerák; állványok [mérőműszerek,

szintező műszerek, távmérő műszerek, távolságmérők, keresőműszerek, szkennelőműszerek, vizsgáló kamerák];

tartozékok, kiegészítők [mérőműszerek, szintező műszerek, távmérő műszerek, távolságmérők, keresőműszerek,

 szkennelőműszerek, vizsgáló kamerák].

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; fénymásoló gépek

 kölcsönzése; irodagépek és készülékek kölcsönzése; reklámozás.

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építőipari gépek kölcsönzése; fényesítés dörzspapírral;

fényesítés horzsakővel; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; raktárak építése és javítása;

rozsdamentesítés; mérőműszerek kölcsönzése; gépállványok kölcsönzése; szintező műszerek, távmérő műszerek,

távolságmérők, keresőműszerek, szkennelőműszerek, vizsgáló kamerák kölcsönzése; építőipari gépek,

mérőműszerek, szintező műszerek, távmérő műszerek,távolságmérők, keresőműszerek, szkennelőműszerek,

vizsgáló kamerák; tartozékainak, kiegészítőinek kölcsönzése; építőipari gépek, mérőműszerek, szintező

műszerek, távmérő műszerek, távolságmérők, keresőműszerek, szkennelőműszerek, vizsgáló kamerák,

gépállványok kölcsönzése elektronikus média útján (online, honlapon keresztül); építőipari gépek,

mérőműszerek, szintező műszerek, távmérő műszerek, távolságmérők, keresőműszerek, szkennelőműszerek,

vizsgáló kamerák, gépállványok kölcsönzése elektronikus média útján (online, honlapon keresztül) online

foglalási rendszerben; építőipari gépek, mérőműszerek, szintező műszerek, távmérő műszerek,távolságmérők,

keresőműszerek, szkennelőműszerek, vizsgáló kamerák tartozékainak, kiegészítőinek kölcsönzése elektronikus

média útján (online, honlapon keresztül); építőipari gépek, mérőműszerek, szintező műszerek, távmérő műszerek,

távolságmérők, keresőműszerek, szkennelőműszerek, vizsgáló kamerák tartozékainak, kiegészítőinek kölcsönzése

 elektronikus média útján (online, honlapon keresztül) online foglalási rendszerben.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; áruszállítás; fuvarozás; gépkocsival történő

szállítás; információ szállítással kapcsolatban; információnyújtás tárolással kapcsolatban; kamionos szállítás;

levélben megrendelt áruk szállítása; raktározás, tárolás; szállítási ügynökség; szállítmányozás; termékek

 csomagolása; ügynökség szállítmányozással kapcsolatban; online megrendelt, kölcsönzött áruk szállítása.

 ( 111 )  213.655

 ( 151 )  2014.09.02.

 ( 210 )  M 13 03465

 ( 220 )  2013.11.25.

 ( 732 )  dr. Medveczky Mihály, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók (papíráruk); fényképek (nyomtatott); folyóiratok;

grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; hírdetőtáblák papírból vagy kartonból;

iratgyűjtők, dossziék; jegyek; karakterek, számok betűk; képregények; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek;

könyvek; könyvjelzők; könyvkötések; könyvkötészeti cikkek; könyvkötő felszerelések és gépek (irodai

eszközök); könyvlaprögzítők; könyvtámaszok; leffentyűk (könyvkötészet); levelezőlapok; levélpapír; naptárak;

noteszok; nyomtatott publikációk; öntapadó címkék (papíráruk); papíráruk; plakátok, falragaszok papírból vagy

kartonból; postabélyegek; poszterek; prospektusok; sablonok (papíráruk); sokszorosító papírok; transzparensek

(papíráruk); újságok; üdvözlőlapok, kártyák; vászon könyvkötéshez; vászonpausz; világítópapír; zacskók

 csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok.

 35    Árubemutatás; hirdetési hely kölcsönzése; honlapforgalom optimazálása; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálat; manöken-/modell

szolgáltatások reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálozatokon; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése;

reklámfilmek előállítása; reklámidő bevétele távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

reklámszöveg szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés; számítógépes

nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; üzleti menedzselés

előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletviteli szabadúszó szolgáltatók részére;

 vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; digitális zene szolgáltatása az interneten

(nem letölthető); diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célból; éjszakai klubbok;

elektronikus desktop kiadó tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadások

díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; feliratozása (filmek-); filmek

gyártása, kivéve reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése;

fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók

szolgáltatásai; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jegyirodai

szolgáltatások (szórakoztatás); klubszolgáltatások nyújtása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); online, nem letölthető

videók biztosítása; rádió és televízióprogramok készítése; rádiós szolgáltatás; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); szabadidős létesítmények rendelkezésre

bocsátása; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;

szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakozás); vidámparkok; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zene összeállítása; zenés kabarék, varieték.

 ( 111 )  213.656

 ( 151 )  2014.09.02.

 ( 210 )  M 14 00619

 ( 220 )  2014.02.26.

 ( 732 )  Gigamatrac Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  A matracóriás

 ( 511 )  35    Reklámozás; marketing; kereskedelmi ügyletek; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

 kiskereskedelmi célokból; matrac, ágybetét, ágykeret, ágyrács, boxspring ágyak kereskedelme, reklámozása.

 ( 111 )  213.657

 ( 151 )  2014.09.02.
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 ( 210 )  M 13 03654

 ( 220 )  2013.12.04.

 ( 732 )  Well Pharma Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Klimin MULTI A NŐk egészségéért

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők

 emberek számára.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  213.658

 ( 151 )  2014.09.02.

 ( 210 )  M 14 00614

 ( 220 )  2014.02.27.

 ( 732 )  PHILIP MORRIS BRANDS SARL, 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.

 ( 111 )  213.659

 ( 151 )  2014.09.02.

 ( 210 )  M 14 00612

 ( 220 )  2014.02.27.

 ( 732 )  Ormándi Gábor, Budapest (HU)

 Juhász Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsigmond, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Lekvárok (dzsemek).

  33    Alkoholtartalmú italok.

 ( 111 )  213.660

 ( 151 )  2014.09.02.

 ( 210 )  M 14 00126

 ( 220 )  2014.01.16.

 ( 732 )  Apáti Edit, Budapest (HU)

 ( 740 )  Apáti Barnabásné, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek; illatszerek; szappanok; hajmosó szerek; fogkrémek.

 25    Ruházati termékek, beleértve cipőket, táskákat, öveket, kalapokat, sálakat, kendőket, kesztyűket,

 fürdőruhákat, strandruhákat, harisnyákat is.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás; árubemutatás - áruminta terjesztés; kereskedelmi és

 reklámozási célú bemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  213.662

 ( 151 )  2014.09.08.

 ( 210 )  M 14 00239

 ( 220 )  2014.01.28.

 ( 732 )  Boka Tímea, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mórotz Zsolt, Dr. Mórotz Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.663

 ( 151 )  2014.09.08.

 ( 210 )  M 14 00486

 ( 220 )  2014.02.17.

 ( 732 )  Közép-európai Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Passion project

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.664

 ( 151 )  2014.09.08.

 ( 210 )  M 14 00846

 ( 220 )  2014.03.20.

 ( 732 )  Declan Stephen William O'Callaghan, Pécel (HU)

 ( 740 )  Kovátsné dr. Rech Erika, Kovátsné dr. Rech Erika Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.669

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 13 03211

 ( 220 )  2013.11.05.

 ( 732 )  Short Term Capital Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  B.E.E. - Best Energy Equipment for new Life - GreenEnergy

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

 berendezések.

  36    Javítási költségbecslés; pénzügyi tanácsadás.

 42    Belső építészet; építési tervkészítés; építészet; építészeti konzultáció; energiatakarékossági tanácsadás;

energia audit; minőségellenőrzés; műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése;

 szakvélemények adása műszaki munkákkal kapcsolatban.

 ( 111 )  213.670

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 13 03389

 ( 220 )  2013.11.21.

 ( 732 )  BIO-HERB Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek számára;

élelmiszerhelyettesítő porok; étrend-kiegészítők gyógyászati célokra; gyógyászati célú élelmiszer kiegészítők

 allergia enyhítésére; ásványvizek gyógyászati használatra.

  32    Ásványvizek [italok]; vizek [italok]; porok italokhoz.

 ( 111 )  213.671

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 13 03594

 ( 220 )  2013.11.29.

 ( 732 )  ZenX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.672

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 13 03586

 ( 220 )  2013.11.29.

 ( 732 )  TRADE-TECHNIK Kereskedelmi Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)

 ( 541 )  TRADE-TECHNIK Kft.

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

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

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

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).

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  213.673

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 13 03585

 ( 220 )  2013.11.29.

 ( 732 )  Szilasi Márta, Budaörs (HU)

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

 ( 541 )  Anahita Jóga- és Szellemi Központ

 ( 511 )  41    Sport- és kulturális tevékenységek; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning];

 eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; jógaoktatás; jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 ( 111 )  213.674

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 13 03596

 ( 220 )  2013.11.28.

 ( 732 )  ViVeTech Kft. 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
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berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.675

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 13 00460

 ( 220 )  2013.02.20.

 ( 732 )  P-Menedzsment Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kücsön Gyula, Budapest

 ( 541 )  HEALTH VILLAGE-Egészség part "Éltető természet"

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.676

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 13 02803

 ( 220 )  2013.09.26.

 ( 732 )  Schiszler Péter 50%, Budapest (HU)

 Zsombos-Drink Kft. 50%, Soltvadkert (HU)

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Cseresznyepálinka, pálinkák.

 ( 111 )  213.677

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 12 00402

 ( 220 )  2012.02.09.

 ( 732 )  Personal Best Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivő, Budapest

 ( 541 )  GERINCBARÁT MUNKAHELY

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

 ( 111 )  213.678
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 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 13 03388

 ( 220 )  2013.11.20.

 ( 732 )  Olcsváry Zoltán, Budapest (HU)

 Barta Ákos, Budaörs (HU)

  

( 546 )

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

 35    Ruházati cikkekkel kapcsolatos reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai

 munkák.

 ( 111 )  213.679

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 13 03792

 ( 220 )  2013.12.16.

 ( 732 )  Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  dr. Halász Bálint, Eördögh Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  P&C

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok és ezen anyagokból készült termékek, állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök;

esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok; kofferek (kis utazóládák);

 kézitáskák; erszények, pénztárcák; kulcstokok; hátizsákok; táskák.

  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 áru); kiskereskedelmi szolgáltatások, ideértve weboldalakat és

teleshoppingot (távértékesítést) is, az alábbi árukkal kapcsolatban: ruházati cikkek, cipők, kalapáruk,

fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok, tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek,

szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek,napszemüvegek, nemesfémek

és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, ékszerek, drágakövek, órák

és más időmérő eszközök, bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült termékek, állatbőrök és irhák,

utazótáskák és bőröndök, esernyők, napernyők és sétapálcák, ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok, kofferek

(kis utazóládák), kézitáskák, erszények, pénztárcák, kulcstokok, hátizsákok, táskák; promóciós célú rendezvények

 és törzsvásárlói programok szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  213.680

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 13 03782

 ( 220 )  2013.12.16.

 ( 732 )  Magyar Diáksport Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rádics Balázs, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Tanítási, oktatási anyagok (készülékek kivételével).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.681

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 13 03781

 ( 220 )  2013.12.16.
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 ( 732 )  Magyar Diáksport Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rádics Balázs, Budapest

 ( 541 )  NETFIT

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek, adatfeldolgozó berendezések.

  16    Tanítási, oktatási anyagok (készülékek kivételével).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.682

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 13 03779

 ( 220 )  2013.12.16.

 ( 732 )  Magyar Diáksport Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rádics Balázs, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Tanítási, oktatási anyagok (készülékek kivételével).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.683

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 13 01434

 ( 220 )  2013.05.24.

 ( 732 )  Szőke Edina, Budapest (HU)

 ( 541 )  Szőke Szalon

 ( 511 )   21    Fésűk és szivacsok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; fodrászszalonok;

 minikűrszolgáltatások; szépségszalonok; szolárium szolgáltatások.

 ( 111 )  213.684

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 13 01839

 ( 220 )  2013.06.27.

 ( 732 )  GRAPE-VINE KFT., Kiskunmajsa (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Túlnyomórészt Olaszországból származó borok felhasználásával előállított vörös borok.

 ( 111 )  213.685

 ( 151 )  2014.09.09.
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 ( 210 )  M 13 03786

 ( 220 )  2013.12.15.

 ( 732 )  Zbom Cabinets Co., Ltd, Luyang Industry District, Hefei, Anhui (CN)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ZBOM

 ( 511 )  11    Lámpák világításra; kenyérpirítók; hűtőgépek; konyhai elszívóernyők; kemencék; csapok; toalettek [WC-k];

sterilizátorok; csírátlanító készülékek; zsebmelegítők; gyújtószerkezetek; elektromos kávéfőzők; gázégők;

WC-vízöblítő tartályok; mikrohullámú sütők [főzőkészülékek]; pörkölőgépek; elektromos főzőedények;

elektromos autokláv főzőüstök; fürdőkályhák, fürdővíz-melegítők; víztisztító berendezések, vízderítő

 berendezések.

 ( 111 )  213.686

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 13 03398

 ( 220 )  2013.11.21.

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Aludttej; disznóhús; hal, nem élő; halból készült ételek; hentesáruk; hús; húskonzervek; joghurt; kefír;

margarin; májpástétom; milk shake-ek (tejalapú frappé italok); olajok; sajtok; snack ételek; sonka; sózott hús;

sültburgonya, chips; szalonna; sűrített tej; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejoltó; tejsavó; tejszín

(tejtermék); tejszínhab; tejtermékek; tojások; tonhal; vaj; vajkrém; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított;

 zöldségkonzervek; zöldségsaláták; zsírok, étkezési.

 30    Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; aprósütemény; búzadara; búzaliszt; cheesburgerek

(szendvicsek); chips (gabonakészítmény); cukor; cukoráruk; cukrászsütemények; ételízesítő (fűszer); fagylalt,

jégkrém; jegestea; kávé; kekszek; kenyér; kukoricapehely; keksz; liszttartalmú ételek; majonéz; malomipari

termékek; méz; mézeskalács; mustár; palacsinták; pattogatott kukorica; pizzák; rizs; salátaöntetek; snack ételek

 (gabona alapú-); snack ételek (rizs alapú-); sós kekszek; spagetti; szendvicsek; tésztafélék; tésztaöntetek.

 ( 111 )  213.687

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 13 03397

 ( 220 )  2013.11.21.

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Aludttej; disznóhús; hal, nem élő; halból készült ételek; hentesáruk; hús; húskonzervek; joghurt; kefír;

margarin; májpástétom; milk shake-ek (tejalapú frappé italok); olajok; sajtok; snack ételek; sonka; sózott hús;

sültburgonya, chips; szalonna; sűrített tej; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejoltó; tejsavó; tejszín

(tejtermék); tejszínhab; tejtermékek; tojások; tonhal; vaj; vajkrém; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított;
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 zöldségkonzervek; zöldségsaláták; zsírok, étkezési.

 30    Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; aprósütemény; búzadara; búzaliszt; cheesburgerek

(szendvicsek); chips (gabonakészítmény); cukor; cukoráruk; cukrászsütemények; ételízesítő (fűszer); fagylalt,

jégkrém; jegestea; kávé; kekszek; kenyér; kukoricapehely; keksz; liszttartalmú ételek; majonéz; malomipari

termékek; méz; mézeskalács; mustár; palacsinták; pattogatott kukorica; pizzák; rizs; salátaöntetek; snack ételek

 (gabona alapú-); snack ételek (rizs alapú-); sós kekszek; spagetti; szendvicsek; tésztafélék; tésztaöntetek.

 ( 111 )  213.688

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 13 03789

 ( 220 )  2013.12.17.

 ( 732 )  EconoConsult Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  SPArify

 ( 511 )  35    Önköltség-elemzés; piaci tanulmányok; piackutatás; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szakmai konzultációk

üzleti ügyekben; szállodai üzletvezetés; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvezetési

 könyvvizsgálat; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások.

 42    Építészeti konzultáció; energiatakarékossági tanácsadás; energia audit; geológiai szakvélemények készítése;

környezetvédelmi kutatás; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása mérnöki

munkákkal kapcsolatban; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti

 kutatás; vegyészeti szolgáltatások; vízelemzés.

  44    Gyógyhelyek szolgáltatásai; közfürdők higiéniai célokra; szauna szolgáltatások; törökfürdők.

 ( 111 )  213.689

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 13 03791

 ( 220 )  2013.12.17.

 ( 732 )  UKKO Hungária Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Sipos-Kerese Éva, Dunaharaszti

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Tea, fűszerek, kávé.

 ( 111 )  213.690

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 13 03790

 ( 220 )  2013.12.17.

 ( 732 )  Achille Filippo Sparta, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 18. szám, 2014.09.29.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1913



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).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.691

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 14 00213

 ( 220 )  2014.01.24.

 ( 732 )  Rossmann Magyarország Kft., Üllő (HU)

 ( 740 )  dr. Németh József, Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 111 )  213.692

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 14 00078

 ( 220 )  2014.01.10.

 ( 732 )  Digital Packaging and Promotion Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 nyomtatási, nyomdai szolgáltatások.

 ( 111 )  213.693

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 14 00092

 ( 220 )  2014.01.13.

 ( 732 )  Szabó Krisztián, Pannonhalma (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   32    Üdítőitalok, gyümölcslevek, szénsavas italok, gyümölcsitalok, szörpök.

 ( 111 )  213.694

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 14 00229

 ( 220 )  2014.01.27.

 ( 732 )  Olajpark Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Szabóné dr. Sipos Gabriella, Miskolc

 ( 541 )  "Olajpark-energia az élethez"

 ( 511 )  4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket).

 ( 111 )  213.695

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 14 00345

 ( 220 )  2014.02.04.

 ( 732 )  Prima Maroni Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gesztenye tartalmú cukrászati készítmények, gesztenye masszák és gesztenye tartalmú gyorsfagyasztott

 készítmények.

 ( 111 )  213.696

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 14 00336

 ( 220 )  2014.02.04.

 ( 732 )  ProSpanek a.s., Prága 2 Vinohrady (CZ)

 ( 740 )  dr. Somfai Éva, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Orvosi matracok, párnák és tömések nyomási sebek megelőzésére.

  20    Bútorok, ágymatracok, párnák, tükrök.

  24    Pokrócok, ágynemű, ágytakarók, gyapjús takaró, párnahuzatok, asztalterítők.

 35    Online bolt, beszerzési szolgáltatások, marketing, import és export és közvetítő szolgáltatások a fent

listázott, 10., 20. és 24. osztályú termékekre; üzletszervezési tanácsadás a fent listázott, 10., 20. és 24. osztályú

 termékekre; hirdetés; promóció.

 ( 111 )  213.697

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 14 00335

 ( 220 )  2014.02.04.

 ( 732 )  ProSpanek a.s., Prága 2 Vinohrady (CZ)

 ( 740 )  dr. Somfai Éva, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 18. szám, 2014.09.29.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1915



  

( 546 )

 ( 511 )   10    Orvosi matracok, párnák és tömések nyomási sebek megelőzésére.

  20    Bútorok, ágymatracok, párnák, tükrök.

  24    Pokrócok, ágynemű, ágytakarók, gyapjús takaró, párnahuzatok, asztalterítők.

 35    Online bolt, beszerzési szolgáltatások, marketing, import és export és közvetítő szolgáltatások a fent

listázott, 10., 20. és 24. osztályú termékekre; üzletszervezési tanácsadás a fent listázott, 10., 20. és 24. osztályú

 termékekre; hirdetés; promóció.

 ( 111 )  213.698

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 14 00337

 ( 220 )  2014.02.04.

 ( 732 )  KAPACITÁS Osztrák-Magyar Elektronikai Fejlesztő és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rádi Péter, Budapest

  

( 546 )

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

 szolgáló készülékek és berendezések.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  213.699

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 13 02227

 ( 220 )  2013.08.05.

 ( 732 )  INHOLDING Ingatlanforgalmazási Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; angolszalonna; disznóhús; hentesáruk; hús; hús, tartósított;

 húskivonatok; kolbász; máj; sonka; szalonna; zsírok, étkezési.

 ( 111 )  213.700

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 13 03395

 ( 220 )  2013.11.21.

 ( 732 )  SPORTOPUS Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   22    Sátrak; ponyvák; vitorlavásznak; vitorlák; zsákok és táskák,amelyek nem tartoznak más osztályba.
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 25    Ruházati termékek, női, férfi, gyerek, sport és munkaruházatok; női, férfi, gyerek cipők, papucsok; zoknik;

sporttrikók; sportcipők; sálak; sapkák; pólók; melegítők; ingek; fürdőruhák; bőrruházatok; övek; kesztyűk;

 nyakkendők.

 35    Ruházati termékek, divat-, sport- és munkavédelmi ruházati termékek; továbbá sportfelszerelések és

sporteszközök kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása, reklámozása és marketing tevékenység; termékbemutatók

 és kiállítások szervezése; bolthálózatok üzemeltetése.

 ( 111 )  213.701

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 13 03780

 ( 220 )  2013.12.16.

 ( 732 )  Magyar Diáksport Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rádics Balázs, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek, adatfeldolgozó berendezések.

  16    Tanítási, oktatási anyagok (készülékek kivételével).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.702

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 14 00458

 ( 220 )  2014.02.12.

 ( 732 )  Ammerland Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kozicz Árpád, Budapest

 ( 541 )  Ammerländer abban jó amiben kell

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.703

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 14 00475

 ( 220 )  2014.02.17.

 ( 732 )  Paybybuxa Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Buxa

 ( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  213.704

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 14 00465

 ( 220 )  2014.02.14.

 ( 732 )  Rózsahegyi László, Baar (CH)

 ( 740 )  dr. Fecskovics Erzsébet, Dr. Fecskovics Erzsébet Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Paleolit diétának megfelelő hús, hal, baromfi ételek, gyümölcsök, zöldségek, tojás-, tojáskészítmények;

ketogén diétának megfelelő hagyományos étrendi zsírok (vaj, sertészsír, kacsazsír, libazsír) és természetes olajok

 (napraforgó olaj, olívaolaj, tökmagolaj).

  30    Természetes édesítőszerek, mártások, fűszerek.

 43    Éttermekkel, és egyéb, ételárúsítással kapcsolatos létesítmények működtetése, ezekkel kapcsolatos

szolgáltatások, speciális paleolit és ketogén diétának megfelelő ételek közvetlen és közvetett értékesítése, saját

 üzemeltetésben és franchise rendszerben.

 ( 111 )  213.705

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 14 00592

 ( 220 )  2014.02.26.

 ( 732 )  MÁTRA-BACCHUS Szőlőbirtok és Pincészet Kft., Gyöngyösoroszi (HU)

 ( 740 )  dr. Berzétei Ákos, Gyöngyös

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  213.706

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 14 00593

 ( 220 )  2014.02.26.

 ( 732 )  MÁTRA-BACCHUS Szőlőbirtok és Pincészet Kft., Gyöngyösoroszi (HU)

 ( 740 )  dr. Berzétei Ákos, Gyöngyös

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  213.707

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 14 00597

 ( 220 )  2014.02.26.

 ( 732 )  Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi, Yunnan (CN)
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 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  34    Elektromos cigaretták, mint a hagyományos cigaretták alternatívái; elektromos cigaretták; üresen árult

utántöltő patronok elektromos cigarettához; bagó; porított dohány, nevezetesen snüssz; tubák; dohánypótló

 anyagokat tartalmazó cigaretták nem gyógyászati használatra.

 ( 111 )  213.710

 ( 151 )  2014.09.10.

 ( 210 )  M 13 01905

 ( 220 )  2013.07.03.

 ( 732 )  Szalay Péter, Gyál (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Fagylalt, jégkrém.

  43    Étkezdék, éttermek, kávéházak, cukrászdák, vendéglátóipar.

 ( 111 )  213.718

 ( 151 )  2014.09.11.

 ( 210 )  M 14 00675

 ( 220 )  2014.03.06.

 ( 732 )  Kishalmi Tibor Antal, Veszprém (HU)

  

( 546 )

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

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

 keltetőgépek; árusító automaták (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).

 ( 111 )  213.719

 ( 151 )  2014.09.11.

 ( 210 )  M 14 00186

 ( 220 )  2014.01.21.

 ( 732 )  Figyelő Média és Kutató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Gigalambok: Zsírnőkből zsír nők!

 ( 511 )  16    Újságok, nyomtatványok, nyomtatott publikációk, könyvecskék, füzetek, kézikönyvek, képregények,

 hírlevelek, gyűjthető kártyák, papíráruk.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.720

 ( 151 )  2014.09.11.

 ( 210 )  M 14 00050
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 ( 220 )  2014.01.08.

 ( 732 )  HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  DITAB-50

 ( 511 )  9    Digitális topográfiai adatbázis.

  16    Analóg, papír alapú térkép.

  42    Térképészeti adatbázis fejlesztés.

 ( 111 )  213.721

 ( 151 )  2014.09.11.

 ( 210 )  M 14 00673

 ( 220 )  2014.03.06.

 ( 732 )  EUROSTAR Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

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

 ( 111 )  213.722

 ( 151 )  2014.09.11.

 ( 210 )  M 13 02965

 ( 220 )  2013.10.10.

 ( 732 )  Rókusfalvy Pál, Budaörs (HU)

 dr. Prónay Bence, Budapest (HU)

 ( 541 )  BORJOG ÉS BORMARKETING KONFERENCIA

 ( 511 )  41    Szőlészettel-, borászattal-, borjoggal, illetőleg bormarketinggel összefüggő eszmecserék, kollokviumok

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

 lebonyolítása; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok rendezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  213.723

 ( 151 )  2014.09.11.

 ( 210 )  M 13 03363

 ( 220 )  2013.11.18.

 ( 732 )  COQUI WORLD s.r.o., Praha (CZ)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőröndök, kézitáskák, ernyők, esernyők, erszények, pénztárcák, hátizsákok, irattáskák, aktatáskák,

iskolatáskák, kofferek, kulcstokok, napernyők, oldaltáskák, tarisznyák, spottáskák, strandtáskák, táskák,

 útitáskák.

 25    Cipők, fejfedők, fürdőköpenyek, fürdőnadrágok, úszónadrágok, fürdőpapucs, fürdőruhák, fürdősapkák,

fürdőszandálok, fürdőcipők, kalapok, készruhák, lábbelik, papucsok, pólók, ruházat, ruhaneműk, sapkák,

 sárcipők, síbakancsok, sícipők, sportcipők, sportlábbelik, strandlábbelik, strandruhák, tornacipők, zoknik.

  28    Játékok, sportcikkek, amik nem tartoznak más osztályokba, játékok, játékszerek, hócipők, úszómellények.

 ( 111 )  213.724

 ( 151 )  2014.09.11.
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 ( 210 )  M 13 03160

 ( 220 )  2013.10.30.

 ( 732 )  EKO Konzervipari Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Csermely Tibor, Nyíregyháza

 ( 541 )  EGY SZEM MAGYARORSZÁG

 ( 511 ) 5    Magyarországról származó: 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).

 29    Magyarországról származó: hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött

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

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

 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).

 ( 111 )  213.725

 ( 151 )  2014.09.10.

 ( 210 )  M 13 03032

 ( 220 )  2013.10.17.

 ( 732 )  Chello Central Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft és Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  C8

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

 termékek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  213.729

 ( 151 )  2014.09.12.

 ( 210 )  M 14 02739

 ( 220 )  2004.09.09.

 ( 732 )  Araczky Balázs, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  blu-e

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék, kefegyártáshoz

használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg; üveg-, porcelán- és

 fajanszáruk.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  213.730

 ( 151 )  2014.09.12.

 ( 210 )  M 14 02740

 ( 220 )  2004.03.17.

 ( 732 )  Araczky Balázs, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Bloo

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék, kefegyártáshoz

használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg; üveg-, porcelán- és

 fajanszáruk.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  213.732

 ( 151 )  2014.09.12.

 ( 210 )  M 14 00264

 ( 220 )  2014.01.29.

 ( 732 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

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

 ( 541 )  METALLUX

 ( 511 )  1    Hígítók és oldószerek.

 2    Akril festékek vízzel hígítható és oldószeres változatban.

 35    Festékipari és építőipari termékek kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi egységek üzemeltetése,

 valamint reklámozás és marketingtevékenység.

 ( 111 )  213.733

 ( 151 )  2014.09.15.

 ( 210 )  M 13 02606

 ( 220 )  2013.09.11.

 ( 732 )  VALEANT Sp. z o.o. Sp. j., Rzeszów (PL)

 ( 740 )  dr. Sütő Georgina, Sütő és Burger Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TAISA

 ( 511 )  5    Hormonális fogamzásgátló tabletta.

 ( 111 )  213.734

 ( 151 )  2014.09.15.

 ( 210 )  M 13 03571

 ( 220 )  2013.11.28.

 ( 732 )  Hotelstart Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Réti Sándor, Réti és Réti Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Szállásvadász

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

A rovat 110 darab közlést tartalmaz. 
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