
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 12 04016

 ( 220 ) 2012.10.26.

 ( 731 )  Tisza Cipő Zrt., Martfű (HU)

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

 ( 541 ) Tisza Cipő

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, munkaruhák; kalapáruk; papucsok.

 ( 210 ) M 13 03584

 ( 220 ) 2013.11.29.

 ( 731 )  Codefon-Solar Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Magyar György és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

 ( 541 ) Codefon

 ( 511 ) 9    Elektromos ajtócsengők; csengők [figyelmeztető berendezések]; jelzőcsengők; telefonkészülékek; audio

 kaputelefonok; videós kaputelefon készülékek.

 ( 210 ) M 14 00380

 ( 220 ) 2014.02.07.

 ( 731 )  Vászolyi Sajtmanufaktúra Kft., Vászoly (HU)

 ( 740 )  dr. Bada János, Budapest

 ( 541 ) BALATONI CSEMEGE SAJT

 ( 511 )   29    Sajtok.

 ( 210 ) M 14 01131

 ( 220 ) 2014.04.10.

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

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

 ( 541 ) Enterprise Multi Medikai Alkalmazás

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, 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; adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;

 számítógépes szoftverek.

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 01307

 ( 220 ) 2014.04.28.

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

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

 ( 541 ) Overdose

 ( 511 ) 5    Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó
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 szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 14 01534

 ( 220 ) 2014.05.14.

 ( 731 )  Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Soósné dr. Endrész Etelka, Budapest

 ( 541 ) enHome

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing, kereskedelmi ügyletek.

 37    Ablakok és ajtók beszerelése; elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektromos berendezések

zavarmentesítése; építés; fűtőberendezések felszerelése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és

javítása; hűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; kútfúrás; légkondicionáló berendezések felszerelése és

 javítása; szegecselés; szigetelési szolgáltatások (építés); vízvezeték-szerelés.

  42    Ügyfélszolgálati tevékenység.

 ( 210 ) M 14 01706

 ( 220 ) 2014.05.29.

 ( 731 )  LISZTGASZTRO Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) SEASONS BISTRO

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ivóvíz-automaták bérbeadása, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, önkiszolgáló éttermek, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 01710

 ( 220 ) 2014.05.29.

 ( 731 )  Fashion Street Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése;

 reklámanyagok terjesztése; reklámozás.

 41    Divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; élő előadások bemutatása; szórakoztatás; zenei

 produkciók.

  43    Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 01729

 ( 220 ) 2014.06.02.

 ( 731 )  Élő Tamás, Budapest (HU)

 Döbrösy Levente, Budapest (HU)

 ( 541 ) LA HONDA

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

 ( 210 ) M 14 01730

 ( 220 ) 2014.06.02.

 ( 731 )  Élő Tamás, Budapest (HU)
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 Döbrösy Levente, Budapest (HU)

 ( 541 ) JOHN PLAYER SPECIAL

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

 ( 210 ) M 14 02019

 ( 220 ) 2014.06.26.

 ( 731 )  Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)

 ( 300 )  302014027448.5 2014.03.17. DE

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

 ( 541 ) Soft & Oils

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészitmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; textilöblítők fehér- és asztalneműkhöz,

textillágyítók; mosodai keményítő, folteltávolító szerek; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

 szappanok, illóolajok és mosodai illatosítók.

 ( 210 ) M 14 02148

 ( 220 ) 2014.07.03.

 ( 731 )  Atik Avhan, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Czövek János, Czövek Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

 43    Törökországi receptúrával készült ételekkel történő vendéglátás (élelmezés) vendéglátóipari szolgáltatások,

 kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, önkiszolgáló éttermek, rendezvényhez termek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 14 02149

 ( 220 ) 2014.07.03.

 ( 731 )  Atik Avhan, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Czövek János, Czövek Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

 43    Törökországi receptúrával készült ételekkel történő vendéglátás (élelmezés) vendéglátóipari szolgáltatások,

 kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, önkiszolgáló éttermek, rendezvényhez termek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 14 02240

 ( 220 ) 2014.07.14.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

  ( 556 )

 ( 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).
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 ( 210 ) M 14 02289

 ( 220 ) 2014.07.17.

 ( 731 )  PATIKA MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok

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

 fertőtlenítőszerek.

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése

és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adóbevallások elkészítése; állásközvetítő irodák; árösszevetési

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták

terjesztése; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása;

import-export ügynökségek; becslés kereskedelmi ügyletekben; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk

illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; eladási propaganda mások számára; előfizetések intézése

távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; gazdasági előrejelzések; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és

higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis és nagykereskedelme; információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; irodagépek és készülékek kölcsönzése;

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

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

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

keresőmotor optimalizálása; kirakatrendezés; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési

tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; könyvelés;

közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell-szolgálatok

reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi

adminisztrációja; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing

szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; önköltség-elemzés; pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok;

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

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

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

reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása;

szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése;

számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás;

szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek]; telemarketing

szolgáltatások; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból;

újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői

szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti könyvvizsgálat;

 vásárlási megrendelések ügyintézése.

 44    Állatgyógyászati szolgáltatások; állatkozmetika; állatok ápolása; alternatív orvosi szolgáltatások;

aromaterápiás szolgáltatások; beszédterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; egészségügyi

berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; fizi(k)oterápia; gyógyászati
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berendezések bérbeadása; gyógyhelyek szolgáltatásai; gyógyszerészek szolgáltatásai (receptek elkészítése);

gyógyszerészeti tanácsadás; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; klinikák; kórházi szolgáltatások; masszázs;

optikusok szolgáltatásai; orvosi klinikák szolgáltatásai; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; otthonok

 lábadozók utókezelésére; terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 02290

 ( 220 ) 2014.07.17.

 ( 731 )  PATIKA MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok

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

 fertőtlenítőszerek.

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése

és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adóbevallások elkészítése; állásközvetítő irodák; árösszevetési

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták

terjesztése; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása;

import-export ügynökségek; becslés kereskedelmi ügyletekben; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk

illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; eladási propaganda mások számára; előfizetések intézése

távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; gazdasági előrejelzések; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és

higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis és nagykereskedelme; információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; irodagépek és készülékek kölcsönzése;

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

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

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

keresőmotor optimalizálása; kirakatrendezés; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési

tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; könyvelés;

közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell-szolgálatok

reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi

adminisztrációja; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing

szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; önköltség-elemzés; pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok;

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

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

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

reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása;

szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése;

számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás;

szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek]; telemarketing

szolgáltatások; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból;

újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői

szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti könyvvizsgálat;

 vásárlási megrendelések ügyintézése.

 44    Állatgyógyászati szolgáltatások; állatkozmetika; állatok ápolása; alternatív orvosi szolgáltatások;

aromaterápiás szolgáltatások; beszédterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; egészségügyi
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berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; fizi(k)oterápia; gyógyászati

berendezések bérbeadása; gyógyhelyek szolgáltatásai; gyógyszerészek szolgáltatásai (receptek elkészítése);

gyógyszerészeti tanácsadás; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; klinikák; kórházi szolgáltatások; masszázs;

optikusok szolgáltatásai; orvosi klinikák szolgáltatásai; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; otthonok

 lábadozók utókezelésére; terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 02324

 ( 220 ) 2014.07.22.

 ( 731 )  Győrffy Lajos, Kaposvár (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   14    Apró díszítő tárgyak, bizsuk, ékszerek, órák

 25    Cipők; csizmák; fürdőcipők; fürdőpapucsok; futtbalcipők; lábbelik; magasszárú cipők; magasszárú lábbelik;

papucsok; sárcipők; sportcipők; sportlábbelik; tornacipők; harisnyák; zoknik; kesztyű; gyermek, női, férfi

alsóneműk; gyermek, női, férfi felső ruházat; kalap; kendő; készruhák; kötöttáruk; kötött ruházati termékek; női

 ruhák, nyaksálak, övek, pénztartó övek, ruházat, ruházati cikkek, sapkák, sálak, táska, pénztárca, szatyor.

 35    Kereskedelmi tevékenység; interneten történő kereskedelem; cipőipari termékek kereskedelme; alsó és

 felsőruházati cikkek kereskedelme; apró díszítő tárgyak, bizsuk, ékszerek, órák, táskák kereskedelme.

 ( 210 ) M 14 02376

 ( 220 ) 2014.07.24.

 ( 731 )  Harmony Assistant Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kulcsár János, Nagykozár

  

( 546 )

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) világháló portál szolgáltatás; szolgáltatás közvetítés;

 internetes reklám.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) társkeresés, internetes párkereső szolgáltatás.

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02472

 ( 220 ) 2014.08.05.

 ( 731 )  PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországon feldolgozott hús, húskivonatok, mindenféle húskészítmény.

 ( 210 ) M 14 02483

 ( 220 ) 2014.08.05.

 ( 731 )  International Masis Tabak LLC, Masis City (AM)

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

 ( 511 )  34    Gáztartályok öngyújtókhoz, abszorbens papír pipához, cigarettapapír, ön-gyújtók dohányosoknak,

dohányzacskók, cigarettapapír-ívek/tömbök, nedvesítővel felszerelt szivartárolók (humidorok) gyufásdobozok,

tüzkövek, szivarvágók, szivartartók/szivartárcák, cigarettatartók; cigarettatárcák, szopókák cigarettaszipkákhoz,

borostyánból készült szivar- és cigarettaszipkák, hamutartók dohányosoknak, köpöcsészék dohányosoknak,

pipaállványok, pipatisztítók, cigaretták, dohánypótló anyagokat tartalmazó cigaretták, nem gyógyászati

használatra, szivarkák (dohánylevélbe csavart cigaretták) szivarok, dohánytartó edények, gyufatartók, gyufák,

dohány, bagó,tubák, tubákos szelencék, szívható füvek, pipák, zsebben hordható eszközök cigarettasodráshoz,

 cigarettaszűrők, cigarettaszopókák, szivardobozok, cigarettadobozok.

 ( 210 ) M 14 02516

 ( 220 ) 2014.08.08.

 ( 731 )  Lek farmacevtska druzba d.d., Ljubljana (SI)

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

 ( 541 ) AMOKSIKLAV

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítmények; diétás termékek gyerek és betegek számára;

 tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

 ( 210 ) M 14 02540

 ( 220 ) 2014.08.14.

 ( 731 )  Klein Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bagi János Zoltán, Kálóczy, Bagi és Wittner Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Everness

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02541

 ( 220 ) 2014.08.14.

 ( 731 )  Klein Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bagi János Zoltán, Kálóczy, Bagi és Wittner Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) A Tudatosság Ünnepe

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02542

 ( 220 ) 2014.08.14.

 ( 731 )  Klein Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bagi János Zoltán, Kálóczy, Bagi és Wittner Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 24. szám, 2014.12.29.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2571



  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02570

 ( 220 ) 2014.08.19.

 ( 731 )  PORT Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Brosúrák, vékony fűzött könyvek; fedelek, kötések, borítók (papíráruk); folyóiratok, füzetek; grafikai

nyomatok; grafikus ábrázolások; iratgyűjtők, dossziék; jegyek; katalógusok; kártyák; kézikönyvek; könyvecskék,

füzetek; könyvek; könyvjelzők;könyvkötések; levelező lapok; levélpapír; magazinok, revűk; naptárak; noteszok;

 nyomtatott publikációk; pecsétbélyegek; prospektusok; sokszorosítható papírok; szórólapok; újságok.

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

kiskereskedelmi célokból, beszerzői szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése) mások számára,

eladási propaganda mások számára, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információ és

tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton, outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás), piaci tanulmányok, piackutatás,

reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámozás, reklámszövegek publikálása, segítségnyújtás kereskedelmi

vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, számítógépes nyilvántartások kezelése, üzleti

 felvilágosítás, tájékoztatás, üzletszervezési tanácsadás.

 42    Szerverbérlés, szoftverek, mint szolgáltatások, számítógép-szoftver fenntartása, számítógépprogramok

 kidolgozása, web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 14 02574

 ( 220 ) 2014.08.22.

 ( 731 )  Darvas Ákos, Diósd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; biztonsági felszerelések, a járműülések és a sportfelszerelések

 részére készültek kivételével.

  39    Parkolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 02578

 ( 220 ) 2014.08.22.
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 ( 731 )  UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (

dzsemek), kompótok; ajvár [tartósított paprika]; alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré; bab, tartósított;

borsó, tartósított; burgonyaszirom; csemegeuborka; dzsemek; fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott fokhagyma;

gomba, tartósított; gyömbérdzsem; gyümölcs csipsz; gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, zselé;

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

tartósított; halból készített ételek; halfilé; halkonzervek; hal mousse-ok; hal, tartósított; hummusz

[csicseriborsókrém]; húskonzervek; húsleves, erőleves; húsleves, erőleves; húsleveshez (táptalajhoz)

készítmények; húsleves koncentrátumok; húsleves koncentrátumok; hús, tartósított; kandírozott [cukrozott]

gyümölcsök; kandírozott [cukrozott] gyümölcsök; kompótok; lekvár; lencse, tartósított; levesek; leves

készítmények; májpástétom; májpástétom; napraforgóolaj, étkezési; olajbogyó, tartósított; olajok, étkezési;

olívaolaj, étkezési; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; pektin táplálkozásra; savanyú káposzta;

savanyúságok; repceolaj, étkezési; snack ételek (gyümölcs alapú -); szárított zöldségek; tojáspor; tojássárgája;

virágporkészítmények [élelmiszer]; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldség~s mousse-ok [habok];

zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zselék, étkezési;

 zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

 30    Magyarországról származó lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások;

fűszerek; aprósütemény; aprósütemény, teasütemény; aromák italokhoz, az illóolajok kivételével; aromák

süteményekhez, az illóolajok kivételével; aromás készítmények élelmezéshez; árpa, hántolt; árpaliszt; árpa, porrá

tört; bab liszt; bors; briós burgonyaliszt; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chow-chow

[ízesítőszer] chutney [fűszeres ízesítő]; cukor; cukormáz süteményekhez; cukrászkészítmények karácsonyfa

díszítésére; cukrászsütemények; curry [fűszer]; csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládés

mousse-ok [habok]; csokoládés tej [ital]; dara emberi táplálkozásra; desszert mousse-ok [cukrászárú]; ecet;

édesítőszerek, (természetes -); élesztő; élesztő ételekhez; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz; ételízesítő

[fűszer]; eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat; fahéj [fűszer]; fűszerek;

fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; gabonakészítmények; glükóz étkezési használatra; gyömbér [fűszer]; gyümölcs

coulis-k [mártások]; gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru]; gyümölcsös sütemények/torták; halva [édességféle];

húslé, mártás, szaft; húspástétomok; ízesítőszerek; jégkrém por; keksz; kekszek; kenyér; kenyér kovász nélkül,

macesz; kerti füvek, konzervált [ízesítőszer]; ketchup [szósz]; konyhasó; kovász; kukoricadara; kukorica, darált;

kukoricaliszt;kukoricapehely; kukorica, sült; kukorica, sült; kurkuma; lenmag emberi fogyasztásra; lenmag

emberi fogyasztásra; lepények (gyümölcsös -); lisztek; liszttartalmú ételek; magas protein tartalmú

gabonaszeletek; majonéz; makaróni; malátás kekszek; malomipari termékek; mandulapép; mandulás

cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska;

metélt tészta, nudli, galuska; méz; mézeskalács; mustár; mustárliszt; müzli; müzliszeletek; paprika, őrölt

[ételízesítő]; paradicsomszósz; pesto [szósz]; piskóták; pizzák; propolisz; pudingok; quiche [tésztában sült sós

sodó]; ravioli; rizssütemény; sáfrány [ételízesítő]; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú -); snack ételek (rizs

alapú -); só élelmiszerek tartósítására; sós kekszek spagetti; sütemények; süteményekhez való tészta;

süteménypor; süteménytészta; süteménytészta; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez;

sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió;

szójabab-pástétom [ételízesítő]; szójaliszt; szójaszósz; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; taco; tésztában

sült pástétom; tésztafélék; tésztaöntetek; tortilla; vanília [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló]; vermicelli, nudli,

metélt tészta; zabalapú ételek; zabdara; zab hántolt/tisztított; zabliszt; zabpehely; zellersó; zsemlék;

 zsemlemorzsa.
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 31    Magyarországról származó árpa; bab, friss; baromfiszárnyas, élő; bogyók [friss gyümölcsök]; borókabogyó;

borsó, friss; bors, paprika [növény]; burgonya, friss; búza; búzacsíra állati fogyasztásra; cékla, friss; cikória, friss;

cikóriagyökér; cukkini, friss; cukkini, friss; csírák növénytani célokra; diófélék [gyümölcsök]; fejes saláta, friss;

gabonafélék feldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; gabonafélék feldolgozásakor

keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; gesztenye, friss; gomba, friss; gyökérzöldségek [táplálék];

gyümölcsök, friss; hagymák, friss [zöldség]; konyhakerti növények, friss; kukorica; kukorica takarmánypogácsa

szarvasmarháknak; lencse [zöldségféle], friss; lenliszt [takarmány]; lenmag állati fogyasztásra; lenmag állati

fogyasztásra; magvak [gabona]; magvak [vetőmagvak]; magvak [vetőmagvak]; mandula [gyümölcs]; mogyoró;

növények; olajbogyók, friss; palánták; paraj, friss [spenót]; póréhagyma, friss; rebarbara, friss; rizs,

 feldolgozatlan; rizsliszt [takarmány]; rozs; szőlő, friss; tökfélék, friss; uborka, friss; zab; zöldségek, friss.

 32    Magyarországról származó alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; ásványvizek; ásványvizek [italok]; gyümölcslevek;

gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; limonádék; méz alapú alkoholmentes italok; paradicsomlevek

[italok]; pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalokJ;

 szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; zöldséglevek [italok].

 ( 210 ) M 14 02580

 ( 220 ) 2014.08.22.

 ( 731 )  Száz-Jázmin Kft., Debrecen (HU)

 Farkas Józsefné, Hajdúsámson (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Kapszulázott étrend-kiegészítő.

 ( 210 ) M 14 02621

 ( 220 ) 2014.08.27.

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

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

 ( 541 ) Sirius

 ( 511 )  29    Almapüré, dzsemek, fagyasztott gyümölcsök, gyümölcs csipsz, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya zselé,

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

 (cukrozott) gyümölcsök, kompótok, lekvár, snack ételek (gyümölcs alapú-).

  31    Friss gyümölcsök.

 32    Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok,

alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, alkoholmentes almabor, ásványvizek, ásványvizek (italok),

eszenciák italok előállításához, gyümölcslevek, alkoholmentes gyümölcsnektárok, készitmények italok

 előállításához, termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizek előállításához, vizek (italok).

 ( 210 ) M 14 02622

 ( 220 ) 2014.08.27.

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

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

 ( 541 ) Red Topaz

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 24. szám, 2014.12.29.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2574



 ( 511 )  29    Almapüré, dzsemek, fagyasztott gyümölcsök, gyümölcs csipsz, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya zselé,

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

 (cukrozott) gyümölcsök, kompótok, lekvár, snack ételek (gyümölcs alapú-).

  31    Friss gyümölcsök.

 32    Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok,

alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, alkoholmentes almabor, ásványvizek, ásványvizek (italok),

eszenciák italok előállításához, gyümölcslevek, alkoholmentes gyümölcsnektárok, készitmények italok

 előállításához, termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizek előállításához, vizek (italok).

 ( 210 ) M 14 02633

 ( 220 ) 2014.08.28.

 ( 731 )  NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD., Osaka, Yodogawa-Ku (JP)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli, Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Makarneks

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és pótkávé; rizs; tápióka és szágó; liszt és gabonakészítmények; kenyér, pék- és

cukrászsütemények; fagylaltok és jégkrémek; cukor, méz, melasz; élesztő, sütőpor; só; mustár; ecet, szószok

(fűszerek, ízesítők); fűszerek; jég; fűszeres készítmények élelmiszerhez; fűszerek, ízesítők; fűszerek; esszenciák

élelmiszerekhez [kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat]; liszttartalmú ételek; metélt tészta; lisztből

készült tészták; instant metélt tészta; mélyhűtött metélt tészta; hűtött metélt tészta; szárított metélt tészta; és

 [főként] metélttésztát tartalmazó készételek.

 ( 210 ) M 14 02664

 ( 220 ) 2014.09.01.

 ( 731 )  Hunapu Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Pécsváradi János,Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Solar United Natives

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02693

 ( 220 ) 2014.09.04.

 ( 731 )  Magyar Szilárd, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Friss gyümölcsök és zöldségek.

  35    Zöldség-, gyümölcs forgalmazás, szendvics, hideg- és melegétel kereskedelem.

  43    Hideg- és melegkonyhás vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások, ételkészítés.

 ( 210 ) M 14 02695

 ( 220 ) 2014.09.04.

 ( 731 )  Grémound Hungary Kft., Szeged (HU)

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

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; zsaluszerkezetek; nem fém építési csövek; aszfalt, beton,vasbeton; nem fémből

 készült hordozható épületszerkezetek; nem fém nyílászárók;nem fém tetőszerkezetek, tetőfedő anyagok.

 37    Építkezések (építőipari kivitelezés), lakóépületek és irodaépületek építése, gyárépítés, útépítés; építkezések

felügyelete; építési technológiával kapcsolatos információ; építőipari gépek kölcsönzése; szerelések;

épületgépészet; fűtőberendezések, klímaberendezések, szellőzőberendezések, épületek vízrendszere és elektromos

 berendezések felszerelése és javítása; gépek és berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

  42    Építészet, épületek tervezése, építészeti konzultáció, építési technológiák fejlesztése, belsőépítészet.

 ( 210 ) M 14 02701

 ( 220 ) 2014.09.04.

 ( 731 )  Czuprák Szabolcs, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Tihanyi Péter ügyvéd, Dr. Tihanyi Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) CZUPRÁK

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 áru).

 ( 210 ) M 14 02703

 ( 220 ) 2014.09.04.

 ( 731 )  AXA, Paris (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás, pénzügy, pénzügyi segítségnyújtás biztosítási szerződések területén, pénzügyi segítségnyújtási

szolgáltatások, orvosi és egészségügyi költségek visszatérítése, utazás során felmerülő kármentési biztosítás

 kifizetése, hitelakciókhoz kapcsolódó pénzügyi segítségnyújtás.

 37    Segítségnyújtás gépkocsivezetők és utazók részére utazások során, segítségnyújtás elromlott járművekhez

[javítás], helyiségek helyrehozatala kárt követően, járművek, épületek és helyiségek karbantartása; beltéri

 épülettakarítási szolgáltatások.

 39    Segítségnyújtás gépkocsivezetők és utazók részére utazások során, segítségnyújtás elromlott járművekhez

[vontatás], gépkocsivezetők és utazók hazaszállítása és szállítása baleset vagy betegség esetén, járművek

sürgősségi szerelése és hazaszállítása, alkatrészek szállítása, járműbérlési szolgáltatások, turisztikai és utazási

ügynökségek, utazások foglalása és szervezése, utazással kapcsolatos tájékoztatás, futárszállítási foglalások, taxi

szállítás, betegszállítás; gyógyszerek házhozszállítása, helyfoglalás utazással kapcsolatban, költözési

 szolgáltatások; otthoni szolgáltatások szervezése és nyújtása, ételek és bevásárlások házhozszállítása.

 44    Személyre szabott orvosi, otthoni higiéniai és kozmetikai ápolás szervezése és nyújtása, gyógyszerészeti és

paragyógyszerészeti termékek házhozszállítása; otthoni orvosi segítségnyújtás; kórházi ágyak, pihenőhelyek,

szanatóriumi helyek foglalása; kedvenc háziállatok otthoni ellátásának nyújtása és szervezése; otthoni kerti

szolgáltatások nyújtása és szervezése;otthoni segítségnyújtás beteg gyermekek és idős emberek részére, orvosi

 segítségnyújtás otthon, orvosi ápolás.

 45    Tanácsadás és tájékoztatás egyéni és szociális szolgáltatásokról; jogi tanácsadás, tájékoztatás és
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tudakozódás (nem üzleti ügyekhez kapcsalódóan), jogi támogatás biztosítási szerződések ügyében; jogi támogatás

hitelügyletekhez kapcsolódóan; segítségnyújtási szolgáltatások elhalálozást követő adminisztratív eljárások terén;

személyek és vagyontárgyak otthoni biztonságával kapcsolatos szolgáltatások szervezése, biztonsági tanácsadás;

kedvenc háziállatok gondozásával kapcsolatos szolgáltatások, gyermekek óvodába kísérése; helyiségek őrzése;

támogatás nyújtása önmagukat önállóan ellátni képtelen személyeknek lakhelyük áthelyezésében vagy

átalakításában (nem üzleti ügyekhez kapcsolódóan), elérhetőséggel és önállóságuk fenntartásával kapcsolatos

 tanácsadás.

 ( 210 ) M 14 02705

 ( 220 ) 2014.09.05.

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

 ( 541 ) XILOMARE

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 02706

 ( 220 ) 2014.09.05.

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

 ( 541 ) TEJANIA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 02742

 ( 220 ) 2014.09.09.

 ( 731 )  Szellő Bt., Nyíregyháza (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Kerékpárok, fogaskerekek kerékpárokhoz, kerékpár hajtókarok, kerékpár kerékabroncsok, kerékpár

kerékagyak, kerékpár kerékküllők, kerékpár kitámasztók, kerékpár sárvédők, kerékpárcsengők, kerékpárkerekek,

kerékpárkormányok, kerékpárnyergek, kerékpárpedálok, kerékpárpumpák, kerékpártámaszok, kerékpártömlők,

kerékpárvázak, kosarak kerékpárokhoz, láncok kerékpárokhoz, légtömlők kerékpárokhoz, nyeregtáskák

 kerékpárokhoz, nyergek kerékpárokhoz.

  25    Ruházati cikkek, cipők.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 02743

 ( 220 ) 2014.09.09.

 ( 731 )  Trivero Kft., Győr (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02744

 ( 220 ) 2014.09.09.

 ( 731 )  Dokkoló Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Péter, Szeged

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
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termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02759

 ( 220 ) 2014.09.10.

 ( 731 )  Nemzeti Közlekedési Hatóság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bots Dénes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Engedélyező hatósági szolgáltatások - közlekedési hatósági, légiközlekedési hatósági, állami légügyi

 hatósági, vasúti közlekedési hatósági, víziközlekedési hatósági és vasúti igazgatási szervi feladatok.

 ( 210 ) M 14 02760

 ( 220 ) 2014.09.10.

 ( 731 )  Nemzeti Közlekedési Hatóság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bots Dénes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Engedélyező hatósági szolgáltatások - közúti gépjármű-közlekedéssel összefüggő hatósági feladatok.

 ( 210 ) M 14 02761

 ( 220 ) 2014.09.10.

 ( 731 )  Nemzeti Közlekedési Hatóság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bots Dénes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Engedélyező hatósági szolgáltatások - légiközlekedési és állami légügyi hatósági feladatok.

 ( 210 ) M 14 02762

 ( 220 ) 2014.09.10.

 ( 731 )  Nemzeti Közlekedési Hatóság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bots Dénes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Engedélyező hatósági szolgáltatások - közúti, vasúti és hajózási hatósági feladatok.

 ( 210 ) M 14 02784

 ( 220 ) 2014.09.10.

 ( 731 )  Kármán Sebestyén, Velence (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   30    Fagylalt.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 14 02785

 ( 220 ) 2014.09.11.

 ( 731 )  MET Holding AG, Zug (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Gáz üzemanyag és olaj; olajszármazékok; szilárd, folyékony vagy gáznemű hajtóanyagok; ipari olajok és

zsírok; kenőanyagok; porleszívó; nedvesítő és lekötő vegyületek; fűtőanyagok; világítóanyagok; cseppfolyósított

 természetes gázok (LNG).

 35    Gáztermékek és azok tárolására alkalmas tartályok illetve gázszabályozók, világító-,fűtő-, gőzfejlesztő,

főző-, hűtő- és szárítóberendezések, valamint mindennemű gázzal működő készülékek nagykereskedelmi és

kiskereskedelmi forgalmazása; reklámozás; műszaki reklámtanácsadás; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről;

beszerzői szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások beszerzése mások számára); gazdasági előrejelzések;

hirdetések levélben megrendelve; hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi információs ügynökségek;

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

piaci tanulmányok, piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)terjesztése; reklámszövegek publikálása; sajtófigyelés;

statisztikai információnyújtás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; árubemutatás; árverés; üzleti

 felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; villamos energia-kereskedelem; LPG kereskedelem.

  36    Árutőzsdei szolgáltatások.

 42    Gáz és olaj kutatásával kapcsolatos szolgáltatások; gázszolgáltatással kapcsolatos tanácsadás; kutatás és

fejlesztés; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása (mérnöki munkákkal

 kapcsolatban).

 ( 210 ) M 14 02787

 ( 220 ) 2014.09.11.

 ( 731 )  Uniomax Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Akkumulátorok (laptop-tartozékok); laptop adapterek; nyomtató alkatrészek, nevezetesen nyomtató

mechanikai és elektronikai egységek, lapleválasztó egységek, elektronikai panelek nyomtatókhoz, beégetőművek

 nyomtatókhoz, fóliák, gumihengerek, fogaskerekek, érzékelők, csapágyak, nyomtató fejek.

 35    Kereskedelmi ügyletek; online -és offline áruházi nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások

 számítástechnikai árukkal, valamint számítástechnikai áruk alkatrészeivel és tartozékaival kapcsolatban.

 ( 210 ) M 14 02820

 ( 220 ) 2014.09.16.

 ( 731 )  Dial-Comp Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Audio és video kaputelefonok, videotelefonok, belső fedélzeti távbeszélő készülékek, telefonkészülékek.
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 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 14 02822

 ( 220 ) 2014.09.16.

 ( 731 )  Mára Krisztián, Budapest (HU)

 Balogh György András, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Divatcikkek, cipők, kalapáruk, kitűzők, ajándéktárgyak.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek és adminisztráció; irodai munkák, szórólapok, internetes online

 felületek, Facebook - kampányok.

 41    Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek, televízió- és rádióműsorok,

 nyomtatott sajtó termékek.

 ( 210 ) M 14 02825

 ( 220 ) 2014.09.15.

 ( 731 )  Gilányi Nóra 100%, Sajólád (HU)

 ( 541 ) DESIGNIZMUS

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02835

 ( 220 ) 2014.09.15.

 ( 731 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

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

 ( 541 ) MELBA

 ( 511 )  30    Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok; jeges kávé; pótkávék, pótkávé kivonatok, pótkávé

alapú készítmények és italok; cikória; tea, teakivonatok, tea alapú készitmények és italok; jeges tea; maláta alapú

készítmények; kakaó és kakaó alapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládés termékek, csokoládéalapú

készítmények és italok; cukorkaáruk, édességek, bonbonok, kandiscukrok; cukor; rágógumi; természetes

édesítőszerek; pékáruk, kenyér, élesztő, süteménytészta; kekszek, cukrászsütemények, aprósütemények, ostyák,

tejkaramellák, pudingok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek, szőrbet (fagylalt), fagyasztott cukrászkészítmények,

fagyasztott sütemények, lágy jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok; kötőanyagok jégkrémek

és/vagy vizesjégkrémek és/vagy szörbet és/vagy fagyasztott cukrászkészítmények és/vagy fagyasztott

sütemények és/vagy könnyű jégkrémek és/vagy fagyasztott desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok

készítéséhez; méz és mézpótlók; gabonafélék reggelire, müzli, kukoricapelyhek, gabonapehely-szeletek,

fogyasztásra készgabonafélék; gabonakészítmények; rizs, tésztafélék, metélt tészta, nudli, galuska; rizs, liszt vagy

gabona alapú élelmiszerek, készételek formájában is; pizzák; szendvicsek; étkezési tésztakeverék és konyhakész

kenyértészta; szószok; szójaszósz; ketchup; aromatizáló vagy fűszerező készítmények ételekhez, ehető fűszerek,

 fűszerek, ízesítők, salátaöntetek, majonéz; mustár; ecet.

 ( 210 ) M 14 02894

 ( 220 ) 2014.09.22.

 ( 731 )  Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Napi.hu: a 100 leggazdagabb
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 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02895

 ( 220 ) 2014.09.22.

 ( 731 )  Zhou Yu Kai, Érd (HU)

 ( 541 ) n&p nuopai

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 14 02919

 ( 220 ) 2014.09.24.

 ( 731 )  British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)

 ( 300 )  2014 31054 2014.05.08. AZ

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

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Cigaretta; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák; dohányzási cikkek.

 ( 210 ) M 14 02925

 ( 220 ) 2014.09.25.

 ( 731 )  Munkácsy-Tej Kft., Gyula (HU)

 ( 541 ) biomega

 ( 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.

 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.

 ( 210 ) M 14 02930

 ( 220 ) 2014.09.25.

 ( 731 )  Cardinal Számítástechnikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gócza Gabriella, Gócza Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ViCA

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti) berendezések és felszerelések;

kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

 adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.

 35    Kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép

fájlokban mások számára; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; információknak
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számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

 kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kutatások ügyletekkel kapcsolatban.

  36    Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02937

 ( 220 ) 2014.09.26.

 ( 731 )  G-COM Hungary Kft., Szeged (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 14 02950

 ( 220 ) 2014.09.26.

 ( 731 )  Losó Viktor, Albertirsa (HU)

 ( 740 )  dr. Kenéz Márta ügyvéd, Albertírsa

  

( 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.

 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.

 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.

 ( 210 ) M 14 02983

 ( 220 ) 2014.09.30.

 ( 731 )  S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., Bukarest (RO)

 ( 740 )  dr. Perlaki Szabolcs, Perlaki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) eMAG - Zsebáruház

 ( 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02997

 ( 220 ) 2014.10.01.

 ( 731 )  "LIGA TV" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pintér Aurél, Pintér Aurél Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) "LIGA TV"

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03024

 ( 220 ) 2014.10.02.

 ( 731 )  Palásti József, Kunszállás (HU)

 ( 740 )  dr. Sándor Péter, Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03025

 ( 220 ) 2014.10.03.

 ( 731 )  Persecutor Vagyonvédelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Gábor, Budapest
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( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03026

 ( 220 ) 2014.10.03.

 ( 731 )  Persecutor Vagyonvédelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03028

 ( 220 ) 2014.10.03.

 ( 731 )  Simon István, Kőszárhegy (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   33    Kőszárhegyen készített borok.

  35    Kőszárhegyen készített borok kereskedelme.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03053

 ( 220 ) 2014.10.06.

 ( 731 )  Rubik Studió Műszaki Fejlesztő Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
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 karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 03054

 ( 220 ) 2014.10.06.

 ( 731 )  Rubik Stúdió Műszaki Fejlesztő Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 14 03055

 ( 220 ) 2014.10.06.

 ( 731 )  Rubik Stúdió Műszaki Fejlesztő Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 14 03100

 ( 220 ) 2014.10.09.

 ( 731 )  Oszlánczi Réka, Miskolc (HU)

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

 ( 541 ) CREPPY

 ( 511 )   29    Dzsemek; gyümölcs- és zöldségkrémek; gyümölcsízek; kompótok; lekvárok; tejtermékek.

 30    Édes mázak és töltelékek; fagylaltok; fagylaltos édességek; fűszerek; gabonaalapú élelmiszerkészítmények;

instant palacsintapor; kakaó; kávé; kávéitalok; kenyérkeverékek; készétel élelmiszer porok; liszt alapú

sütemények; liszttartalmú ételek; palacsinták; palacsintapor; palacsintás készételek; palacsintaszirup;

palacsintatészta; pék- és cukrászsütemények; raguk; sós palacsinták; sütemények; szószok [ízesítőszerek, fűszeres

 mártások]; töltelékporok.

 43    Vendéglátás (élelmezés); bisztró [büfé] szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; étel- és

italkészítés; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés megrendelésre; étkeztetés gyorsbüfékben;

 éttermek; gyorséttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03103

 ( 220 ) 2014.10.10.

 ( 731 )  K & Co Stúdió Beruházási és Produkciós Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) SIROKCO
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 ( 511 )  13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03106

 ( 220 ) 2014.10.10.

 ( 731 )  Poly-Ver Utazási Iroda és Ügynökség, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Tanítási és oktatási anyagok, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások (prospektusok).

  28    Játékok, játékszerek; társasjátékok.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; oktatási tárgyú információk,

on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, sorsjátékok lebonyolítása, sport edzőtábori szolgáltatások,

szórakoz(tat)ási tárgyú információk; üdülőtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás), versenyek szervezése (oktatási);

 kulturális tevékenység erdei iskolákban, vetélkedő.

 ( 210 ) M 14 03110

 ( 220 ) 2014.10.13.

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

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 ) VIRÁGOSKERT

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

 és más készítmények italokhoz.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03114

 ( 220 ) 2014.10.13.

 ( 731 )  CREATON Hungary Gyártó Kft., Lenti (HU)

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

 ( 541 ) Creaton Jótető Program

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; tetőcserepek; tetőelemek; födémburkolatok; tetőfedő szerkezetek, anyagok;

 tetőcserepek és tetőlapok; kiegészítők, tartozékok tetőcserepekhez.

  37    Épület javítás; tetők építése; tetők javítása; tetőfedő szolgáltatások.

  42    Építészeti konzultáció; építészeti tanácsadás; minőségellenőrzés; építőanyagok minőségellenőrzése.

 ( 210 ) M 14 03115

 ( 220 ) 2014.10.13.

 ( 731 )  CREATON Hungary Gyártó Kft., Lenti (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások tetőcserepekkel és tetőelemekkel kapcsolatban; rendelési
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 szolgáltatások; rendelési szolgáltatások megbízásra; rendeléskezelés.

 ( 210 ) M 14 03117

 ( 220 ) 2014.10.13.

 ( 731 )  Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Magyar kosárlabdázással összefüggő reklám és marketingtevékenysége; kiállítások, bemutatók szervezése

 és lebonyolítása.

 41    Magyarországon működő kosárlabdával foglalkozó önkormányzatiság elvén alapuló országos szakszövetség

a sportágban sporttevékenységet folytató jogi és magánszemélyek tevékenységét összehangoló segítő és sportágat

irányító versenyrendszereket szervező szervezet, amely a kosárlabdával összefüggő nevelés; oktatás és

sportrendezvényeket bonyolít; a kosárlabdázással kapcsolatos szakkönyvek, edzőképzések könyvkiadása; a

kosárlabdázással összefüggő rádió, és televíziós programok készítése; sporttábori szolgáltatások;

 sportlétesítmények üzemeltetése; szabadidős szolgáltatások; kosárlabdázással összefüggő oktatófilmek készítése.

 45    Magyar kosárlabdázás fejlesztése és népszerűsítése minden korosztályban és bajnoki osztályban, valamint a

sportág nemzetközi szereplésének elősegítése; a kosárlabdázás igényeinek megfelelően nyújtott személyes és

 társadalmi jellegű szolgáltatások; a kosárlabdázással összefüggő alapítványok felügyelete és működtetése.

 ( 210 ) M 14 03137

 ( 220 ) 2014.10.15.

 ( 731 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 03173

 ( 220 ) 2014.10.17.

 ( 731 )  Agrosol 2000 Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Kiss Sára Judit, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

 5    Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 14 03186

 ( 220 ) 2014.10.20.
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 ( 731 )  ARH Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftver termékek [rögzített]; letölthető számítógépprogramok; számítógépes szoftveralkalmazások

[letölthető]; karakterfelismerő és karakterazonosító szoftverek; azonosítási jeleket és/vagy kódokat felismerő

szoftverek; gépjárműrendszámot és/vagy gépjárműazonosító jeleket/kódokat felismerő szoftverek;

 rendszámazonosító szoftverek; konténerazonosító jeleket felismerő/azonosító szoftverek.

 42    Számítógépprogramok kidolgozása és korszerűsítése; számítógépprogramok sokszorosítása;

 számítógépprogramok frissítése, karbantartása; szoftver tanácsadás; szoftverek, mint szolgáltatások.

  45    Számítógépes szoftver engedélyezése.

 ( 210 ) M 14 03249

 ( 220 ) 2014.10.28.

 ( 731 )  Szalay Árpád, Révfülöp (HU)

 ( 740 )  dr. Ormós Zoltán, Ormós 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

A rovat 79 darab közlést tartalmaz.
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