
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 13 00741

 ( 220 ) 2013.03.19.

 ( 731 )  Patella-96 Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Hagymási Miklós, Törökbálint

 ( 541 ) gyógybolt

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

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

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

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

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

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 ( 210 ) M 13 01437

 ( 220 ) 2013.05.24.

 ( 731 )  Helvet Kft., Pilisvörösvár (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; ipari hűtő- és kenőanyagok; vágóolajok és hűtőfolyadékok

 szerszámgépekhez; szánkenőolajok; hidraulika olajok.

7    Gépek és szerszámgépek; precíziós szerszámok; esztergák (szerszámgépek); fűrészek (géprészek); fűrész

gépek; fűrészlapok [géprészek]; fűrésztárcsák;hegesztő gépek; maró gépek; köszörűgépek; daraboló gépek;

szikraforgácsolók;kések [géprészek]; furatkések; esztergakések; fúró gépek; menetfúrók, menetmarók; csiszoló,

polírozó szerszámgépek; lyukasztó, vágó, hajlító szerszámgépek; szikraforgácsoló gépek; mérőgépek; tokmányok

[géprészek]; befogókészülékek szerszámgépekhez; gépi befogók szerszámok rögzítésére; dörzsárak; süllyesztők;

 váltólapkák; szikraforgácsoló huzal alkatrészek szerszámgépekhez; alkatrészek gépekhez és szerszámgépekhez.

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; csiszolókorongok; fúrók, kézifúrók; fúrófejek

[kéziszerszámokJ; fűrészek [kéziszerszámok]; fűrészlapok [kéziszerszámok részei]; kések [kéziszerszámok];

marógépek [kéziszerszámok];reszelők; csiszoló, polírozó szerszámok [kéziszerszámok]; lyukasztó, vágó, hajlító

 szerszámok; fogók; satuk; kézi befogók szerszámok rögzítésére.

 9    Mérőberendezések, mérőműszerek; mérőeszközök, mértékek; elektromos mérőkészülékek; mérőműszerek.

 37    Javítás; szerelési szolgáltatások; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; javítási tárgyú

 információk; gépek és szerszámgépek tisztítása; fluid menedzsment szolgáltatások szerszámgépekhez.

 40    Anyagmegmunkálás; csiszolás; fémmegmunkálás; forrasztás; fűrészelés; köszörülés; marás; esztergálás;

 hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása; hulladékkezelés (átalakítás); forgácsolás; hegesztés.

 41    Szakmai képzés; szórakoztatás; oktatási tárgyú információk; gépek és szerszámgépek felhasználóinak

betanítása, továbbképzése; forgácsolási, polírozási, hegesztési ismeretek oktatása; kenőanyagok használatának,

 kezelésének oktatása, betanítása.

 42    Műszaki szolgáltatások; tudományos és műszaki szolgáltatások gépekkel és szerszámgépekkel

kapcsolatban, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; tudományos és műszaki szolgáltatások

anyagmegmunkálási technológiákkal kapcsolatosan, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység;

 műszaki tanácsadás.

 ( 210 ) M 13 03376
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 ( 220 ) 2013.11.19.

 ( 731 )  Franchice Concept Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

péksütemények és cukrászsütemények; Olaszországból származó fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő,

sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01400

 ( 220 ) 2014.05.05.

 ( 731 )  GUABER S.R.L., Casalecchio di Reno (IT)

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

  

( 554 )

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági és erdészeti készítmények; ásványi készítmények növényi tápoldatokhoz; műtrágya, tápoldat

 növényekhez; növények növekedését szabályozó készítmények.

 5    Mezőgazdasági és erdészeti készítmények; parazitaölő szerek.

  21    Fecskendők virágok és más növények öntözéséhez.

 ( 210 ) M 14 01476
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 ( 220 ) 2014.05.09.

 ( 731 )  Bringóhintó Szolgáltató és Kereskedelmi Közkereseti Társaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) BRINGÓHINTÓ

 ( 511 )   12    Négykerekű családi bicikli-hintó.

 39    Különleges négykerekű családi bicikli-hintókkal kapcsolatos szállítás; árucsomagolás, áruraktározás;

 utazásszervezés.

 41    Különleges négykerekű családi bicikli-hintókkal kapcsolatos nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport-

 és kulturális tevékenységek szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 14 01565

 ( 220 ) 2014.05.16.

 ( 731 )  Elisabeth King's World Kft., Délegyháza (HU)

 ( 740 )  Vasinka Tünde Erzsébet, Délegyháza

 ( 541 ) SZEXTUDAKOZÓ

 ( 511 )   38    Távközlés, tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján).

 ( 210 ) M 14 02048

 ( 220 ) 2014.06.30.

 ( 731 )  Best Royal Team 2008 Srl., Satu Mare (RO)

 ( 740 )  Dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02336

 ( 220 ) 2014.07.22.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Magyarországról származó tésztafélék.

 ( 210 ) M 14 02529

 ( 220 ) 2014.08.12.

 ( 731 )  Net-jog.hu Kft., Maglód (HU)

 ( 541 ) Net-jog.hu

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; információ és tanácsadás

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

számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós

reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok
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terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; segítségnyújtás

üzletvezetéshez; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; szponzorok

felkutatása; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;

 üzletvezetési tanácsadó szalgálatok; vásárlási megrendelések ügyintézése.

  38    Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; fórumok biztosítása az interneten; üzenetek küldése.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; jogi kutatás;

 képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; személyes háttéradatok vizsgálata.

 ( 210 ) M 14 02647

 ( 220 ) 2014.08.29.

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

 ( 740 )  dr. Zalán Gábor, Budapest

 ( 541 ) Congress Rental Network

 ( 511 )  35    Árusító standok bérbeadás, fénymásológépek kölcsönzése, irodagépek és készülékek kölcsönzése,

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

 reklámanyagok kölcsönzése.

 37    Elektromos berendezések felszerelése és javítása, irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása,

konzultáció konstrukciókról, számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása, távbeszélőkészülékek

 üzembe helyezése és javítása, vásári standok és üzletek építése.

 41    Audio-berendezések kölcsönzése, előadások díszleteinek kölcsönzése, játékfelszerelések bérbeadása, rádió-

 és televíziókészülékek kölcsönzése, színpadi díszletek kölcsönzése.

  42    Belsőépítészet, grafikai szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése, számítógépprogramok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 14 02650

 ( 220 ) 2014.08.29.

 ( 731 )  I Love Bio Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 591 )

 ( 511 )  5    Diétás élelmiszerek.

  30    Gabonakészítmények, extrudált növényi eredetű élelmiszerek, snackok.

 ( 210 ) M 14 02651

 ( 220 ) 2014.08.29.

 ( 731 )  Esentis Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Kalcsu Marcell, Kecskemét

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek.

 ( 210 ) M 14 02826

 ( 220 ) 2014.09.15.

 ( 731 )  Zabosfa KerTÉSZ Kft., Zákányszék (HU)

 ( 740 )  Kazi Péter, Zákányszék

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Fagyasztott gyümölcs; gyümölcs tartósított; gyümölcs párolt; dzsemek; kandírozott gyümölcs; lekvár;
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 savanyúságok; szárított zöldség; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldségleves készítmény; zöldségsaláta.

  30    Paprika, őrölt.

 31    Bab, friss; bogyók (friss gyümölcsök); borsó, friss; burgonya, friss; citrom, friss; citrusgyümölcs, friss;

cékla, friss; cukkíni, friss; diófélék (gyümölcsök); fejes saláta, friss; gomba, friss; gyökérzöldségek; gyümölcsök;

hagymák; kukorica; lencse, friss; mogyoró, narancs, paraj, friss; póréhagyma, szőlő, tökfélék, uborka, zöldségek,

 friss.

 ( 210 ) M 14 02827

 ( 220 ) 2014.09.15.

 ( 731 )  Zabosfa KerTÉSZ Kft., Zákányszék (HU)

 ( 740 )  Kazi Péter, Zákányszék

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Savanyúságok; szárított zöldség; zöldségek, főtt; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldségleves

 készítmény; zöldségsaláta.

  30    Paprika őrölt.

 31    Bab, friss; borsó, friss; cékla, friss; cukkíni, friss; fejes saláta, friss; gomba, friss; gyökérzöldségek;

 hagymák; kukorica; lencse, friss; paraj, friss; póréhagyma, tökfélék, uborka; zöldségek, friss.

 ( 210 ) M 14 02828

 ( 220 ) 2014.09.15.

 ( 731 )  Zabosfa KerTÉSZ Kft., Zákányszék (HU)

 ( 740 )  Kazi Péter, Zákányszék

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó fagyasztott gyümölcs; Magyarországról származó gyümölcs tartósított;

Magyarországról származó gyümölcs párolt; Magyarországról származó dzsemek; Magyarországról származó

 kandírozott gyümölcs; Magyarországról származó lekvár.

 31    Magyarországról származó bogyók (friss gyümölcsök); Magyarországról származó diófélék (gyümölcsök);

 Magyarországról származó gyümölcsök, mogyoró, szőlő.

 ( 210 ) M 14 02933

 ( 220 ) 2014.09.26.

 ( 731 )  PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó hústermékek, szalámik, kolbászok, sonkák.

 ( 210 ) M 14 02940

 ( 220 ) 2014.09.26.

 ( 731 )  Alurad Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)

 ( 740 )  Papp Ilona, ügyvezető, Jászboldogháza

  

( 546 )

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

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

és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 02941

 ( 220 ) 2014.09.26.

 ( 731 )  ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)

 ( 740 )  Papp Ilona, ügyvezető, Jászboldogháza

  ( 546 )

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

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

és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 02942

 ( 220 ) 2014.09.26.

 ( 731 )  ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)

 ( 740 )  Papp Ilona, ügyvezető, Jászboldogháza
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( 546 )

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

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

és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 02943

 ( 220 ) 2014.09.26.

 ( 731 )  ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)

 ( 740 )  Papp Ilona, ügyvezető, Jászboldogháza

  ( 546 )

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

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

és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 02944

 ( 220 ) 2014.09.26.

 ( 731 )  ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)

 ( 740 )  Papp Ilona, ügyvezető, Jászboldogháza

  

( 546 )

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

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

és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 02945
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 ( 220 ) 2014.09.26.

 ( 731 )  ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)

 ( 740 )  Papp Ilona, ügyvezető, Jászboldogháza

  ( 546 )

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

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

és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 02946

 ( 220 ) 2014.09.26.

 ( 731 )  ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)

 ( 740 )  Papp Ilona, ügyvezető, Jászboldogháza

 ( 541 ) ALURAD

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

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

és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 02947

 ( 220 ) 2014.09.26.

 ( 731 )  ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)

 ( 740 )  Papp Ilona, ügyvezető, Jászboldogháza

 ( 541 ) ALURAD PANEL

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

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

és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 02948

 ( 220 ) 2014.09.26.
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 ( 731 )  ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)

 ( 740 )  Papp Ilona, ügyvezető, Jászboldogháza

 ( 541 ) ALURAD RADAL

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

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

és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 02949

 ( 220 ) 2014.09.26.

 ( 731 )  ALURAD Heating Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászboldogháza (HU)

 ( 740 )  Papp Ilona, ügyvezető, Jászboldogháza

 ( 541 ) ALURAD VIKING

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

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

és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 02957

 ( 220 ) 2014.09.29.

 ( 731 )  Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 karácsonyfadíszek (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).

 ( 210 ) M 14 02993

 ( 220 ) 2014.10.01.

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

 ( 740 )  Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) Egészség Plusz

 ( 511 )   35    Egészségügyi, egészségmegőrző termékek kereskedelme.

 ( 210 ) M 14 03006

 ( 220 ) 2014.10.01.

 ( 731 )  Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Búzadara, puding, süteménypor.

 ( 210 ) M 14 03007

 ( 220 ) 2014.10.01.

 ( 731 )  Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Búzadara, puding, süteménypor.

 ( 210 ) M 14 03008

 ( 220 ) 2014.10.01.

 ( 731 )  Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   30    Búzadara, puding, süteménypor.

 ( 210 ) M 14 03048

 ( 220 ) 2014.10.03.

 ( 731 )  Kancsár Tamás Ferenc, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Pető Zsófia Csenge, Budapest

 ( 541 ) MAGMA FLEX

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

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

és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

7    Mezőgazdasági tevékenységben használt gépek; szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok

kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem

 kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök, keltetőgépek; árusító automaták.

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 03136

 ( 220 ) 2014.10.15.

 ( 731 )  Kuris Tamás, Budapest (HU)

 ( 541 ) Awful

 ( 511 )  9    Hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k.

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03139

 ( 220 ) 2014.10.15.

 ( 731 )  VIASAT Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bálint Andrea, Budapest

 ( 541 ) Aznaposok

 ( 511 )  35    Árubemutatás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyag naprakész állapotba

hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámfilmek előállítása, reklámozás, reklámszövegek publikálása,

reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés, szponzorok

 felkutatása; telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail; fórumok

biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások; kábeltelevízós műsorszórás; műholdas átvitel; számítógépes

terminálok közötti összeköttetések; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós műsorszórás,

telexszolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

 üzenetek küldése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning); elektronikus
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könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadóművészek szolgáltatásai; feliratozása-filmek; filmszínházi

előadások; fogadások tervezése (szórakoztatás ), fotóriportok készítése; helyfoglalás show műsorra;

játékfelszerelések bérbeadása; játékkaszinók szolgáltatásai; játékkölcsönzés; jegyirodai szolgáltatások

(szórakoztatás); karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák

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

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; lemezlovasok szolgáltatásai; mozifilmek kölcsönzése;

oktatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes

hálózatból; rádió-és televíziókészülékek kölcsönzése; rádió-és televízió programok készítése; riporteri

szolgáltatások; show műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); sportjátékok

lebonyolítása; szerencsejátékok; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek

 kiadása (nem reklámcélú); videofilmezés; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; zene összeállítása.

 ( 210 ) M 14 03168

 ( 220 ) 2014.10.17.

 ( 731 )  Adamaski Antal, Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szereplő valamennyi áru).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 14 03193

 ( 220 ) 2014.10.21.

 ( 731 )  Innofor-Invest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gubovics Mihály Jánosné, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 03214

 ( 220 ) 2014.10.22.

 ( 731 )  Discovery Bliss Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) madal

 ( 511 )   43    Kávéházak, éttermek.
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 ( 210 ) M 14 03254

 ( 220 ) 2014.10.28.

 ( 731 )  Vitamin Szalon Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) Első magyar zöldség-gyümölcs franchise

 ( 511 )   31    Magyarországról származó friss zöldségek és gyümölcsök.

 ( 210 ) M 14 03262

 ( 220 ) 2014.10.29.

 ( 731 )  Gablini Vagyonkezelő, Fejlesztő és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Személyautók, tehergépkocsik, munkakagépek, autóalkatrészek, autógumik, gépjárműjavitáshoz szükséges

gépek és szerszámok, szofverek kereskedelmi bonyolítása; vásárok; termék bemutatók és kereskedelmi és

 reklámcélú kiállítások szervezése; marketing tevékenység.

 36    Biztosítások; alkusz/ügynöki tevékenység; faktorálási szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások;pénzügyi

 ügyletek bonyolítása.

 41    Szakmai képzések; marketing és reklám kiadványok; könyvkiadás; rádió- és televíziós valamint internetes

 programok készítése.

 ( 210 ) M 14 03282

 ( 220 ) 2014.10.30.

 ( 731 )  dr. Medveczky Mihály, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03283

 ( 220 ) 2014.10.30.

 ( 731 )  dr. Medveczky Mihály, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 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).
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 ( 210 ) M 14 03305

 ( 220 ) 2014.11.04.

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03306

 ( 220 ) 2014.11.04.

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs, Budapest

 ( 541 ) Mediaworks - Content first.

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03307

 ( 220 ) 2014.11.04.

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03329

 ( 220 ) 2014.12.23.

 ( 731 )  TENKES Thermál Kft., Mohács (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03363

 ( 220 ) 2014.11.10.

 ( 731 )  Netkir Zrt. 100%, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftverek, rögzített.

 ( 210 ) M 14 03365

 ( 220 ) 2014.11.10.

 ( 731 )  Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); információmenedzsment, pályázatírás, pályázati tanácsadás.

 ( 210 ) M 14 03392

 ( 220 ) 2014.11.12.

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

 ( 740 )  Dr. Kelemen Kinga, Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 38    Telekommunikáció, teletext szolgáltatás, TV-, rádió- és kábeltelevíziós, valamint on-line műsorok

sugárzása; on-line számítógépes szolgáltatások, üzenetek gyűjtése, nyújtása és továbbítása számítógép útján is;

képek továbbítása számítógép segítségével; e-mail adatszolgáltatás, mobiltelefonálással kapcsolatos

 szolgáltatások, SMS szolgáltatások, WAP szolgáltatások, MMS szolgáltatás.

 41    Oktatási szolgáltatások; szórakoztatás, rádiós és televíziós szórakoztató műsorok; filmgyártás és

sokszorosítás, filmek bernutatása és kölcsönzése, hang és képfelvétel, egyéb, hang és/vagy képrögzítő

készülékeken történő gyártása, sokszorosítása, ezen hang és/vagy kép felvevőhordozók bemutatása és

kölcsönzése; rádiós és televíziós, szórakoztató jellegű műsorok tervezése és elkészítése; stúdió szolgáltatások és

stúdiók bérlése, ideértve a film, a rádió és televíziós műsorok elkészítéséhez szükséges felszereléseket,

berendezéseket; rádiós és televíziós felvevőkészülékek kölcsönzése; szabadidő és szórakoztató központok;

nyilvános szóraktatás, cirkuszi előadások, állatbemutatók; színházi előadások, musical-ek; koncertek, turnék,

színházi, táncos és/vagy zenés előadások és divatbemutatók szervezése és lebonyolítása; sport és kulturális

tevékenységek, valamint versenyek szervezése és lebonyolítása; újságok és folyóiratok kiadása, folyóiratok

 kölcsönzése; kereskedelmi vásárok, oktatási és kulturális célú kiállítások és vásárok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 14 03420

 ( 220 ) 2014.11.13.

 ( 731 )  Pécsi Egyházmegye, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Borbás Géza, Pécs

 ( 541 ) Püspökkert

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03490

 ( 220 ) 2014.11.19.

 ( 731 )  PARADOX-Hungary Scorpio Biztonsági Szolgálat Kft., Szeged (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

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
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 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03494

 ( 220 ) 2014.11.19.

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

 ( 541 ) 1996 SZERENCSI BONBON

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

 parányok.

 ( 210 ) M 14 03515

 ( 220 ) 2014.11.20.

 ( 731 )  BORCode Gourmet-Wine-School Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03516

 ( 220 ) 2014.11.20.

 ( 731 )  Tokaj.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Tokaj (HU)

 ( 740 )  dr. Vinnai Balázs, Miskolc

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03517

 ( 220 ) 2014.11.20.

 ( 731 )  Tokaj.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Tokaj (HU)

 ( 740 )  dr. Vinnai Balázs, Miskolc

 ( 541 ) Tokaji Ősz

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03566

 ( 220 ) 2014.11.24.

 ( 731 )  Csányi Fruzsina, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Czékus Szilvia, Szeged
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( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03569

 ( 220 ) 2014.11.24.

 ( 731 )  ERNŐKER Kereskedelmi Kft., Szamossályi (HU)

 ( 740 )  dr. Kozma Béla, Kozma Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti vegyi termékek.

 33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével)(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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03598

 ( 220 ) 2014.11.26.

 ( 731 )  Mobile LBS Kft., Pécs (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

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).

 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 03617

 ( 220 ) 2014.11.27.

 ( 731 )  Szegedi Női Vízilabda Egyesület, Szeged (HU)

 ( 740 )  Drégelyi Zoltán József, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák (oktatás); coaching (tréning); egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz

tréning); gyakorlati képzés (szemléltetés); időmérés sporteseményeken; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; oktatás; sport edzőtábori szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; testnevelés; versenyek

 szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

 ( 210 ) M 14 03627

 ( 220 ) 2014.11.27.

 ( 731 )  Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zárkörűen Működő Rt., Csitár (Nógrádgárdony) (HU)

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

  

( 591 )

 ( 511 )  5    Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

  10    Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

  44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, on-line vércukornaplóval kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03629

 ( 220 ) 2014.11.27.

 ( 731 )  Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zárkörűen Működő Rt., Csitár (Nógrádgárdony) (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

  10    Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

 44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások biztosítása a

 vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 14 03630

 ( 220 ) 2014.11.27.

 ( 731 )  Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zárkörűen Működő Rt., Csitár (Nógrádgárdony) (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

  10    Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.
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 44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások biztosítása a

 vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 14 03632

 ( 220 ) 2014.11.27.

 ( 731 )  Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zárkörűen Működő Rt., Csitár (Nógrádgárdony) (HU)

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

 ( 541 ) PILLE

 ( 511 )  5    Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

  10    Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

 44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások biztosítása a

 vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 14 03633

 ( 220 ) 2014.11.27.

 ( 731 )  Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zárkörűen Működő Rt., Csitár (Nógrádgárdony) (HU)

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

 ( 541 ) Diabmanag

 ( 511 )  5    Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

  10    Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

 44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások biztosítása a

 vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 14 03657

 ( 220 ) 2014.12.02.

 ( 731 )  Sólyom Enikő, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Atlétatrikók, cipők, dzsekik, egyenruhák, elasztikus (sztreccs) nadrágok, felsőruházat, izzadságfelszívó

alsóruházat, jelmezek, készruhák, lábbelik, matrózblúzok, nyakkendők, pólók, ruházat, ruhaneműk, sportcipők,

 sportmezek, tartók [nadrághoz, harisnyához], tornacipők, tornaruházat.

 35    Árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése,

hirdetési hely kölcsönzése, import-export ügynökségek, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámfilmek előállítása, reklámügynökségek, hirdető

 ügynökségek, szabadtéri hirdetés, számlázás, televíziós reklámozás.

 41    Coaching [tréning], digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető], egészségvédő klubok

szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning], élő előadások bemutatása, fitnesztanfolyamok vezetése,

fogadások tervezése [szórakoztatás], gyakorlati képzés [szemléltetés], iskolai szolgáltatások [képzés], oktatás,

oktatási vizsgáztatás, show-műsorok, sport edzőtábori szolgáltatások, szakmai újraképzés, személyes edzői

 szolgáltatások [fitnesz], szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás, testnevelés.

 ( 210 ) M 14 03660

 ( 220 ) 2014.12.02.

 ( 731 )  UNILEVER N.V., AL ROTTERDAM (NL)
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 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; tisztítószerek; testhintőpor, haj- és testápoló tejek, készítmények fejbőr és haj ápolására;

samponok és hajkondicionálók, hajkifésülést könnyítő készítmények; fogkrémek; száj- és fogápoló készítmények;

gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalett készítmények; fürdő- és tusolókészítmények, babafürdetők; bőrápoló

krémek és készítmények; haj-, test- és bőrápoló olajok, krémek és tejek; napvédő készítmények, naptejek,

fényvédő és napozás utáni tejek, olajok és krémek; kozmetikumok; petróleumzselé; ajakápoló készítmények;

hintőporok; vatta, fülpálcikák; kozmetikai korongok, törlők vagy kendők; nedvesített vagy impregnált tisztító

 korongok, törlők vagy kendők.

5    Gyógyszerészeti készítmények; fertőtlenítők és fertőzésgátlók; légfrissítő készítmények; higiéniai termékek

és készítmények; fogászati viasz; kötszerek, sebtapaszok; gyógyhatású anyagot tartalmazó készítmények bőrre és

hajra; gyógyhatású anyagot tartalmazó készítmények ajakra; napégést kezelő és/vagy enyhítő készítmények;

kenőcsök és krémek a pelenka által okozott kiütések kezelésére; összehúzó bőrtonifikáló szerek, bőrtonikok;

gyógyhatású anyagot tartalmazó bőrápoló krémek és tejek; nedvszívó korongok a személyi higiéniához;

bébiételek; vitaminok csecsemőknek és gyógyszerek csecsemőknek; petróleumzselé gyógyászati használatra;

diétás élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra; gyógynövény készítmények gyógyászati célokra;

gyógynövény-kiegészítők és gyógynövénykivonatok; gyógyhatású anyagot tartalmazó gyógynövényitalok;

vitaminok, ásványi anyagok; táplálék-kiegészítők; a fenti termékek mindegyike csecsemők vagy kisgyermekek

 részére.

 16    Eldobható papírpelenkák és papírpelenka betétek; gyermekegészséggel és gyermekápolással kapcsolatos

 könyvek és brosúrák.

 ( 210 ) M 14 03665

 ( 220 ) 2014.12.02.

 ( 731 )  InnoTeq Informatikai, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Pécs (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

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 audiovizuális tanítási eszközök; fényelemek;

fényemittáló diódák [LED-ek]; fényerő-szabályozók, elektromos; fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök;

fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek; hordozható médialejátszók; interfészek [informatika]; oktatási

 készülékek; szoftverek, rögzített; vetítőgépek; videoképernyők; digitális vitrin; perszonalizált tartalom.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; múzeumi szolgáltatások

[bemutatók, kiállítások]; oktatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; digitális kultúra: virtuális múzeum;

 prezentáció; virtuális gyűjtemény.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatok vagy dokumentumok

átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus
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adattárolás; felhőalapú számítástechnika; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; számítógépes

rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógép programok installációja; számítógép-programozás;

 számítógép-szoftver fenntartása; térképészet; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 14 03682

 ( 220 ) 2014.12.03.

 ( 731 )  Delano World Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 14 03691

 ( 220 ) 2014.12.04.

 ( 731 )  Defensys Rendszerház Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftver; adathordozón rögzített szoftver; letölthető szoftver; számítógépen, táblagépen, okostelefonon vagy

egyéb informatikai kommunikácikós eszközön futtatható szoftver; közüzemi mérőóra-állás rögzítő és továbbító

 szoftver; közüzemi mérőóra-állás feldolgozó szoftver.

 38    Digitális adatok továbbítása; elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; üzenetek

és képek továbbítása számítógépek, táblagépek, okostelefonok vagy egyéb informatikai kommunikácikós eszköz

 segítségével.

 42    Szoftver tervezés és fejlesztés; szoftver tervezés és fejlesztés számítógépre, táblagépre, okostelefonra;

szoftverek adatainak és adatoknak az átalakítása; szoftverek kidolgozása; szoftverek korszerűsítése; szoftverek,

 mint szolgáltatások (SaaS); web oldalak alkotása mások számára; web oldalak fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 14 03695

 ( 220 ) 2014.12.04.

 ( 731 )  Budányi János, Szerencs (HU)

 ( 740 )  dr. Görbe Irén, Szeged

 ( 541 ) Az életünk palackba zárva

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok a sörök kivételével, borok, pálinkák, pezsgők, boralapú italok, párlatok.

 ( 210 ) M 14 03696

 ( 220 ) 2014.12.04.

 ( 731 )  Attraction Performances Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Zenés és/vagy színházi vagy színpadi előadásokat tartalmazó, hang- és/vagy video anyagok tárolására és

lejátszására szolgáló műsoros adathordozók, nevezetesen zenés és/vagy színházi vagy színpadi előadásokat

tartalmazó hangkazetták, videokazetták, hanglemezek, videolemezek, kompaktlemezek (audio-video), digitális

sokoldalú lemezek, digitális videolemezek (DVD-k), interaktív kompaktlemezek, hajlékonylemezek,

bakelitlemezek, hangszalagok, videoszalagok, mozifilmek; tartók audio- és videokazetták és -lemezek tárolására;
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napszemüvegek és napszemüvegtokok; dekoratív mágnesek; szórakoztató szoftverek, nevezetesen interaktív

multimédiás számítógépes szoftverek, oktató szoftverek, interaktív multimédiás számítógépes játékszoftverek,

CD-ROM-on és más csak olvasható formában rögzített multimédiás oktató szoftverek a zene, dráma és varieté

területén; mágnesesen kódolt terhelőkártyák nyilvános telefonokhoz használva; kerékpársisak; távcsövek

(binokuláris-); zenés hang- és videofelvételek; letölthető hang-, zenei és videófelvételek; egérpadok; biztonsági

 kötelek.

 16    Papíráruk, nevezetesen cirkuszi és művészeti magazinok, brosúrák, ajándék műsorfüzetek, fényképek,

könyvek és emlékkönyvek, poszterek, litográfiák, naptárak, naplók, jegyzettömbök, matricák, lehúzóképek,

dísztetoválások, papírzászlók, zászlók/lobogók, színezőkönyvek, festő- és színezőkészletek gyermekeknek, tréfás

könyvek, vicclapok, kottafüzetek, emlékkönyvek, címregiszterek, könyvjelzők, fényképalbumok, határidőnaplók,

gyűrűs/kivehető betétlapos irattartók-rendezők, ajándékcsomagolópapír; levélbontó kések; papír és műanyag

bevásárlótáskák, csomagolótáskák, mikrohullámú sütéshez való táskák, szemeteszsákok, általános célú táskák,

bevásárlótáskák, uzsonnazacskók, reklámtáskák; újrahasználható műanyag bevásárlószatyrok; szövet

ajándékzacskók; írószerek, papíráruk; bekeretezett képek; tollak; ceruzák; íróasztal szettek; toll- és

ceruzakészletek; gumiszalagok; nem mágnesesen kódolt betéti kártyák nyilvános telefonokban történő

használatra; zenéhez kapcsolódó nyomtatott kiadványok, könyvtámaszok; ceruzatartók, tokok; üvegből készült

 levélnehezékek; üdvözlőlapok, postai levelezőlapok; notesz kártyák; képek; naptárak; noteszek; jegyzettömbök.

 25    Ruházati cikkek, viseletek és tartozékok, név szerint ingek, edzőmezek, pólók, gyapjútrikók, szvetterek,

kardigánok, ujjatlan felsők, nyakpántos felsők, nadrágok, tréningnadrágok, rövidnadrágok, ingvállak; női és férfi

alsóneműk, nevezetesen alsónadrágok, bugyik, boxeralsók, fiú alsók, tangák, melltartók, bodyk, harisnyatartós

fűzők, testharisnyák, fűzők, kombinék, harisnyatartós csípőfűzők, szarongok, fecskenadrágok; hálóruhák,

nevezetesen fürdőköpenyek, hálóingek, pizsamák, hálóköntösök; kimonók; kabátok, zakók, dzsekik, széldzsekik,

mellények, kosztümök, szoknyák, blúzok, kezeslábasok, úszóruhák; eső elleni viselet, név szerint esőkabátok,

esősapkák, esőcsizmák és esőköpenyek; nyakkendők, selyem nyakkendők, övek, sálak; lábravalók, név szerint

cipők, csizmák, zoknik és harisnyák; fejfedők, név szerint kalapok, sapkák és kis kerek sapkák; kötények;

 jelmezek.

 28    Játékok, játékszerek és játszóeszközök, nevezetesen zsonglőrlabdák, zsonglőrtányérok, zsonglőrbotok,

diabolók, virággá alakuló botok, bűvészpálcák, bűvészsálak, ugrókötelek, kirakók, térbeli kirakók, térbeli

műanyag diákhoz való kirakónézők, esőbotok, játékkártyák, búgócsigák, játék mobilok, röptetős játékok, játék

babák és kiegészítőik, mechanikus akciójátékok, golflabdák, szappanbuborék-fújók, játéksárkányok, labdák;

társasjátékok; karácsonyfadíszek; álarcok és álarcosbáli álarcok; játék babák; bohócorrok és játék babák,

játékfelszerelések, go készletek, japánsakk készletek,dobókockák, ostábla, kockajátékok, sakk-készletek,

 dámajátékok, dominójátékok, mahjong játékok, biliárdkészletek.

 41    Szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen művészi tevékenységekkel, komikus tevékenységekkel,

koreográfiával és/vagy tánccal kapcsolatos, zenébe és/vagy dalba rendezett színházi előadások kitalálása,

készítése, létrehozása és bemutatása; audiovizuális alkotások, nevezetesen televízió műsorok, rádióműsorok,

mozifilmek és videokazetták kitalálása, megalkotása, létrehozása és bemutatása; műsoros színpadi előadások

létrehozása CD-ROM-on rögzített multimédiás felvételek formájában, számítógépen CD-ROM-formátumban

 megtekinthető videó vagy hasonló videoszalag formájában.

 ( 210 ) M 14 03700

 ( 220 ) 2014.12.03.

 ( 731 )  Blázek és Anni Bőrdíszműipari és Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Szűcsné dr. Jávor Anna, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Aktatáskák; bevásárlótáskák; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász]; erszények,
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pénztárcák; hátizsákok; hitelkártyatartók [levéltárcák]; irattáskák, aktatáskák; kézitáskák; kulcstokok; levéltárcák;

névjegytartók, kártyatartók; oldaltáskák, tarisznyák; szerszámtáskák bőrből (üresen); táskák; utazóládák;

 útitáskák; vadásztáskák [vadászkellékek].

  25    Kesztyűk [ruházat].

 ( 210 ) M 14 03701

 ( 220 ) 2014.12.03.

 ( 731 )  Blázek és Anni Bőrdíszműipari és Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Szűcsné dr. Jávor Anna, Pécs

 ( 541 ) B & A

 ( 511 )  18    Aktatáskák, bevásárlótáskák, bőröndök, kézitáskák, bőröndök, utazóládák (poggyász), erszények,

pénztárcák, hátizsákok, hitelkártyatartók (levéltárcák), irattáskák, aktatáskák, kézitáskák, kulcstokok, levéltárcák,

névjegytartók, kártyatartók, oldaltáskák, tarisznyák, szerszámtáskák bőrből (üresen), táskák, utazóládák,

 útitáskák, vadásztáskák (vadászkellékek).

  25    Kesztyűk(ruházat).

 ( 210 ) M 14 03703

 ( 220 ) 2014.12.03.

 ( 731 )  Blázek és Anni Bőrdíszműipari és Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Szűcsné dr. Jávor Anna, Pécs

 ( 541 ) Blázek és Anni

 ( 511 )  18    Aktatáskák, bevásárlótáskák, bőröndök, kézitáskák, bőröndök, utazóládák (poggyász), erszények,

pénztárcák, hátizsákok, hitelkártyatartók (levéltárcák), irattáskák, aktatáskák, kézitáskák, kulcstokok, levéltárcák,

névjegytartók, kártyatartók, oldaltáskák, tarisznyák, szerszámtáskák bőrből (üresen), táskák, utazóládák,

 útitáskák, vadásztáskák (vadászkellékek).

  25    Kesztyűk (ruházat).

 ( 210 ) M 14 03730

 ( 220 ) 2014.12.09.

 ( 731 )  HCH IMMO Kft., Hévíz (HU)

 ( 740 )  dr. Kozma Béla, Kozma Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

  39    Utazásszervezés.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03731

 ( 220 ) 2014.12.09.

 ( 731 )  Zhang Da Zheng, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 14 03734
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 ( 220 ) 2014.12.10.

 ( 731 )  Nagy Attila, Göd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Lécek fémből; fémtömegcikk.

 11    Csillárok; lámpaernyők; lámpaernyőtartók; lámpák, elektromos; lámpák világításra; lámpások világításra;

 lampionok; mennyezetvilágítások; haranglámpák, gömb alakú lámpák; ívlámpák; világító berendezések.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03737

 ( 220 ) 2014.12.10.

 ( 731 )  MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) A Városliget fénypontja

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03745

 ( 220 ) 2014.12.10.

 ( 731 )  Koósz Zoltán, Siófok (HU)

 ( 541 ) Balatonkör

 ( 511 )  35    Árubemutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]terjesztése; reklámozás;

 szponzorok felkutatása.

 41    Sportversenyek rendezése; szórakoztatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; fotóriportok készítése;

 versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; kerékpártúra szervezése, rendezése a Balaton környékén.

 ( 210 ) M 14 03747

 ( 220 ) 2014.12.11.

 ( 731 )  Terrapark Fitness Kft., Tárnok (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Aprósütemény; aprósütemény, teasütemény; árpa, hántolt; árpaliszt; árpa, porrá tört; babliszt; bonbonok

[cukorkák]; bors; briós; burgonyaliszt; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips

[gabonakészítmény]; chutney [fűszeres ízesítő]; cikória [pótkávé]; cukor; cukorkaáruk; cukrászsütemények; curry

[fűszer]; csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült

tortadíszek; csokoládés mousse-ok [habok]; csokoládés tej [ital]; dara emberi táplálkozásra; darált fokhagyma

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 9. szám, 2015.05.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M818



[fűszer]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; diófélékből készült lisztek; ecet; édesítőszerek, (természetes);

élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; ételízesítő [fűszer]; fagyasztott joghurt [cukrászati jég]; fagylalt,

jégkrém; fahéj [fűszer]; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; gabonakészítmények; glükóz étkezési

használatra; gríz, kuszkusz, búzadara; gyömbér [fűszer]; gyümölcsös sütemények/torták; húspástétomok;

húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítőszerek; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejes ital; kapribogyók;

karamellák [cukorkák]; keksz; kekszek; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti füvek, konzervált

[ízesítőszer]; ketchup [szósz]; konyhasó; kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; lenmag

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

makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra; malátakivonat élelmezési célra; malátás kekszek;

mandulás cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény; melasz; méz; müzli; müzli szeletek; rizs; rizspuding;

rizssütemény; sós kekszek; sörecet; spagetti; sütemények; süteményekhez való tészta; süteménypor;

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]; tápióka; tápiókaliszt; vanília [ízesítőszer]; zabalapú ételek;

 zabdara; zab hántolt/tisztított; zabliszt; zabpehely; zsemlék; zsemlemorzsa.

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

és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; eladási propaganda mások számára; hirdetési hely kölcsönzése;

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

szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálat; közvéleménykutatás;

marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós

reklámozás; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; segítségnyújtás

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szabadtéri hirdetés; szakmai

konzultációk üzleti ügyekben; szponzorok felkutatása; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó

szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések

 ügyintézése.

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

 éttermek.

 ( 210 ) M 14 03752

 ( 220 ) 2014.12.11.

 ( 731 )  ALBA-EXTRÉM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kápolnásnyék (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Aludttej, erjesztett tejes italok étkezési célokra, joghurt, kefir, kumisz [tejes ital], milk shake-ek [tejalapú

frappé italok], prosztokvasa [savanyított tej], rjazsenka [erjesztett sült tej], sajtok, sűrített tej, szmetana [tejföl],

tej, tejes italok, tejet tartalmazó italok, tejoltó, tejsavó, tejszínhab, tejszín [tejtermék], tejtermékek, vaj, vajkrém;

fűszerek és növényi származású adalékok hozzáadásával ízesített tejtermékek, füstölt sajtok; natúr és ízesített

 túrók, túrókrémek, tej alapú szendvicskrémek.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési

oldalak készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; közvélemény kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
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reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] kölcsönzése és terjesztése; reklámfilmek

előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; rádiós reklámozás; statisztikák összeállítása; számítógépes

nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; vásárlási megrendelések

ügyintézése; webshop üzemeltetés; internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03802

 ( 220 ) 2014.12.16.

 ( 731 )  Póth Bálint 100%, Kozármisleny (HU)

 ( 541 ) Via Energia

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03810

 ( 220 ) 2014.12.17.

 ( 731 )  KORALL-HAI Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 14 03833

 ( 220 ) 2014.12.18.

 ( 731 )  RSM PANNÓNIA Kft., Pusztacsalád (HU)

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

 ( 541 ) RSM Pannónia

 ( 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 03852

 ( 220 ) 2014.12.19.
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 ( 731 )  Majoros Ágnes Renáta, Győr (HU)

  ( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 14 03854

 ( 220 ) 2014.12.19.

 ( 731 )  Toos Sports Agency Szolgáltató Kft., Baja (HU)

 ( 740 )  dr. Süle Péter, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03863

 ( 220 ) 2014.12.19.

 ( 731 )  Farkas Éva, Budapest (HU)

 ( 541 ) MMM

 ( 511 )   38    Internet, rádióadás.

  41    Rádió és TV programok készítése; rádiós szolgáltatás; show-műsorok; televíziós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 14 03870

 ( 220 ) 2014.12.19.

 ( 731 )  U1 Kutató Fejlesztő és Innovációs Központ Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  

( 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 03871

 ( 220 ) 2014.12.19.

 ( 731 )  U1 Kutató Fejlesztő és Innovációs Központ Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 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 03875

 ( 220 ) 2014.12.18.

 ( 731 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Minden nagyon egyben van.

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03883

 ( 220 ) 2014.12.22.

 ( 731 )  Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Patay Géza, Budapest

 ( 541 ) KATTÁRS

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03891

 ( 220 ) 2014.12.22.

 ( 731 )  Deng Ye, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Pátzay Péter Pál, Nagy-Holló-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 nyomtatáshoz; ofszet nyomdafestékek.

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

 alkoholos oldószerek, melyek tisztítószerek.

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03895

 ( 220 ) 2014.12.23.

 ( 731 )  LAWMATCH Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03898

 ( 220 ) 2014.12.23.

 ( 731 )  DSM Pro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Géczi Beatrix, Géczi & Géczi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Arra gondolsz? Gondolj erre is!

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

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

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

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

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

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (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 03900

 ( 220 ) 2014.12.22.

 ( 731 )  Iron & Smith Kft., Szada (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Nikolett, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 ( 210 ) M 14 03912

 ( 220 ) 2014.12.29.

 ( 731 )  Hamad International Airport Management and Operational Company, Doha (QA)

 ( 740 )  Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Repülőtér irányítása és üzemeltetése; üzleti adminisztráció áru és személyszállítás területén.

 39    Légi utasszállítás; légi áru- és termékszállítás; áruk csomagolása és tárolása; utazásszervezés; légi szállítás;

vízi utazások szervezése; utak szervezése; helyfoglalás utazáshoz; futárszolgálat; szállítással kapcsolatos

 foglalások; szállítási információk nyújtása.

 ( 210 ) M 14 03915

 ( 220 ) 2014.12.29.

 ( 731 )  Németh Krisztina Mária, Tata (HU)

 ( 541 ) NKM Őrangyal ékszerek

 ( 511 )   40    Kerámia készítés.

 ( 210 ) M 14 03916

 ( 220 ) 2014.12.29.

 ( 731 )  Németh Krisztina Mária, Tata (HU)

 ( 541 ) NKM Design

 ( 511 )   40    Kerámia készítés.

 ( 210 ) M 14 03920

 ( 220 ) 2014.12.29.

 ( 731 )  Nagy Nóra, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kamondi Mónika, Dr. Kamondi Ügyvédi Iroda, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árusító standok bérbeadása; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások

számára; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; hirdetési hely

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

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

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás;
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 reklámszövegek szerkesztése; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; fogadások tervezése [szórakoztatás]; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú

 információk; zenei produkciók.

 ( 210 ) M 14 03933

 ( 220 ) 2014.12.30.

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

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; hevített dohánytermékek; cigaretta-hevítő elektronikus

készülék; dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok,

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

 ( 210 ) M 15 00013

 ( 220 ) 2015.01.07.

 ( 731 )  Hunalmo Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) HUNALMO

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

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

és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 15 00018

 ( 220 ) 2015.01.08.

 ( 731 )  Szabó Éva, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00019

 ( 220 ) 2015.01.08.

 ( 731 )  Altering Gyártó és Kereskedelmi Betéti Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Sütemény alapporok.

 ( 210 ) M 15 00025

 ( 220 ) 2015.01.09.

 ( 731 )  Pénziránytű - Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kapolyi József, Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pénziránytű

 ( 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).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00033

 ( 220 ) 2015.01.10.

 ( 731 )  Polgári Erika, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Bőrápoló balzsamok; kenőcsök, balzsamok; bőrápoló kozmetikumok; bőrön használt kozmetikumok.

 5    Fájdalomcsillapító balzsamok; gyógyhatású balzsamok; balzsamok orvosi, gyógyászati célokra.

 ( 210 ) M 15 00038

 ( 220 ) 2015.01.12.

 ( 731 )  Kun Richárd, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Áloé vera növények, bogyók [friss gyümölcsök], cserjék, csírák növénytani célokra, diófélék [gyümölcsök],
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fák [növények], fatörzsek, fenyőtobozok, gyep, természetes, gyökérzöldségek [táplálék], gyümölcsök, friss,

hagymák, friss [zöldség], karácsonyfák, konyhakerti növények, friss, koszorúk élővirágokból, magvak

[vetőmagvak], növények, nyers fa [anyag], nyers faanyag, farönk, nyers fakérgek, nyers parafa, olajbogyók, friss,

palánták, pálmafák, pálmalevelek, rózsatövek, szárított növények díszítésre, szárított virágok díszítésre, szezám

 [növény], szőlő, friss, szőlőtőkék, virághagymák, virágok, élő, virágpor [nyersanyag], zöldségek, friss.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 44    Állatkozmetika, egészségügyi tanácsadás, faiskolai szolgáltatások, fák gyógyvágása, fák ültetése a

szénveszteség ellentételezésére, féregirtás a mezőgazdaságban, a kertművelésben és az erdészetben,

fizi(k)oterápia, fodrászszalonok, fogászat, gyepgondozás, gyógyszerészeti tanácsadás, gyomirtás, kertészet,

kertművelés, klinikák, kórházi szolgáltatások, koszorúkészítés, közfürdők higiéniai célokra,

manikűrszolgáltatások, masszázs, menhelyek, mezőgazdasági felszerelések kölcsönzése, orvosi rendelők,

otthonok lábadozók utókezelésére, plasztikai sebészet, szanatóriumok, szépségszalonok, szociális otthonok,

tájkertész-szolgáltatások, tájtervezés, távgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások, tetoválás,

 törökfürdők, virágkötészet.

 ( 210 ) M 15 00055

 ( 220 ) 2015.01.14.

 ( 731 )  Tamási Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Rizs, gabonyakészítmények.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 15 00064

 ( 220 ) 2015.01.14.

 ( 731 )  DR. IMMUN Kft., Hatvan (HU)

 ( 541 ) Lord

 ( 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).

 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 15 00067

 ( 220 ) 2015.01.14.

 ( 731 )  REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés;
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mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása;

sorsjátékok lebonyolítása; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés;

 videoszalagok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 15 00068

 ( 220 ) 2015.01.14.

 ( 731 )  REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) regiojatek.hu

 ( 511 )   15    Hangszerek.

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

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

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés;

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása;

sorsjátékok lebonyolítása; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés;

 videoszalagok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 15 00069

 ( 220 ) 2015.01.14.

 ( 731 )  REGIOLAND Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) REGIOLAND

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00070

 ( 220 ) 2015.01.14.

 ( 731 )  ZENIT DENTÁL Fogászati Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szőcs Árpád László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fogfehérítő gélek; fogkrémek; fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények; lehelet frissítő spray;

 szájvizek, nem gyógyászati használatra.

  21    Elektromos kefék; fogkefék; fogselyem, fogászati célokra.

 44    Egészségügyi szolgáltatások; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; orvosi rendelők; orvosi

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 00073

 ( 220 ) 2015.01.15.

 ( 731 )  HUNOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés;
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mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása;

sorsjátékok lebonyolítása; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés;

 videoszalagok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 15 00074

 ( 220 ) 2015.01.15.

 ( 731 )  HUNOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés;

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása;

sorsjátékok lebonyolítása; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés;

 videoszalagok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 15 00076

 ( 220 ) 2015.01.15.

 ( 731 )  HUNOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) hunorjatek.hu

 ( 511 )   15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 41    Digitális zene szolgátatása az interneten [nem letölthető]; játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés;

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása;

sorsjátékok lebonyolítása; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés;

 videoszalagok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 15 00077

 ( 220 ) 2015.01.15.

 ( 731 )  HUNOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) hunortoys.hu

 ( 511 )   15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés;

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása;

sorsjátékok lebonyolítása; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés;

 videoszalagok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 15 00092

 ( 220 ) 2015.01.15.
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 ( 731 )  LAJMI 2000 Kft., Taksony (HU)

 ( 541 ) Lajmi

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

 ( 210 ) M 15 00135

 ( 220 ) 2015.01.19.

 ( 731 )  Vertigo Publishing Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Maurer-Morvai Ágnes, Nagymaros

  
( 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).

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

 ( 210 ) M 15 00138

 ( 220 ) 2015.01.19.

 ( 731 )  Ibrahim Aksoy, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tarpai L. Tamás, Tarpai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 15 00150

 ( 220 ) 2015.01.20.

 ( 731 )  Szabó Péter, Tófej (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Orsolya, Dr. Kovács Orsolya Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

 ( 541 ) Delta, a stílusfüggetlen zenekar.

 ( 511 )   41    Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása.

 ( 210 ) M 15 00160

 ( 220 ) 2015.01.21.

 ( 731 )  REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés;

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem letölthető videók biztosítása;

sorsjátékok lebonyolítása; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés;

 videoszalagok kölcsönzése.
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 ( 210 ) M 15 00171

 ( 220 ) 2015.01.21.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 541 ) PRENEURIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 15 00201

 ( 220 ) 2015.01.23.

 ( 731 )  HUNGAROPHARMA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gyöngy Patikák - akcióban az egészség

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00223

 ( 220 ) 2015.01.27.

 ( 731 )  Tiszta gyümölcs Kft., Bózsva (HU)

 ( 740 )  Round Media Kft., Törökszentmiklós

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládék; töltött csokoládék; konyakkal, pálinkával, likőrrel töltött csokoládék és bonbonok.

  32    Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; gyümölcslevek;

 33    Alkoholos gyümölcskivonatok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; borok; likőrök; pálinkák; előkevert

 alkoholos italok; emésztést elősegítő tömény italok és likőrök.

 ( 210 ) M 15 00229

 ( 220 ) 2015.01.27.

 ( 731 )  Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pulay Kristóf, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00231

 ( 220 ) 2015.01.27.
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 ( 731 )  Nagy Kálmán, Celldömölk (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Öntapadó címkék [papíráruk].

 ( 210 ) M 15 00234

 ( 220 ) 2015.01.27.

 ( 731 )  Slovenské pramene a zriedla, a.s. 100%, Budis (SK)

 ( 740 )  Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ZLATA STUDNA

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 15 00240

 ( 220 ) 2015.01.28.

 ( 731 )  Noispot Innovations Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Szoftverek kereskedelme.

  41    Kiadói tevékenység; szoftver kiadása.

 42    Számítógépek programozása; számítógépes programozással kapcsolatos tanácsadás; szoftver fejlesztés;

 információ-technológiai szaktanácsadás és szolgáltatás.

 ( 210 ) M 15 00241

 ( 220 ) 2015.01.28.

 ( 731 )  EUCIS Partners Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Szoftverek kereskedelme.

  41    Kiadói tevékenység; szoftver kiadása.
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 42    Számítógépek programozása; számítógépes programozással kapcsolatos tanácsadás; szoftver fejlesztés;

 információ-technológiai szaktanácsadás és szolgáltatás.

 ( 210 ) M 15 00242

 ( 220 ) 2015.01.28.

 ( 731 )  Chemium Kft., Tataháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Vegyi áruk kereskedelme.

 ( 210 ) M 15 00271

 ( 220 ) 2015.01.29.

 ( 731 )  dr. Fekete János, Balatonfenyves (HU)

 Fekete László, Balatonfenyves (HU)

 dr. Seffer István, Kaposvár (HU)

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

 ( 541 ) Dr. Seffer Life Elixir "Minden korty mosoly"

 ( 511 )  5    Elixírek, gyógyitalok, vitaminkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00277

 ( 220 ) 2015.01.30.

 ( 731 )  Ádám Roland, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Cirkuszi előadások amerikai cirkuszművészek fellépésével; cirkuszi szórakoztatási szolgáltatások amerikai

 cirkuszművészek fellépésével.

 ( 210 ) M 15 00283

 ( 220 ) 2015.02.02.

 ( 731 )  Halász Éva, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdu Krisztina, Világi-Hajdu Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Táskák.

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

  40    Szabás, szabászati szolgáltatások; ruhák átalakítása; ruhavarrás.

 ( 210 ) M 15 00288

 ( 220 ) 2015.02.02.

 ( 731 )  Friss Oxigén Alapítvány, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Nevelő Ágnes Ilona, Debrecen
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( 546 )

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

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

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

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

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

  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).

 ( 210 ) M 15 00313

 ( 220 ) 2015.02.05.

 ( 731 )  Szabóné Horváth Karola, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pozsgay Péter, Budapest

 ( 541 ) NatuRex

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 15 00322

 ( 220 ) 2015.02.05.

 ( 731 )  LABORATORIES THEA, Clermont-Ferrand (FR)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 541 ) BLEPHAGEL

 ( 511 ) 3    Szemészeti tisztítószer szemhéjak és szempillák részére, hidratáló krémek szemhéjakra és szempillákra és

kozmetikumok és szemészeti készítmények sminkhez, smink eltávolításához és szemek, szemhéjak és szempillák

tisztításához és ápolásához; törlőkendők, testápolók és krémekkel impregnált törlőkendők kozmetikai használatra

sminkhez, smink eltávolításához, szemek, szemhéjak és szempillák tisztításához és ápolásához krémek és gélek

kozmetikai használatra sminkhez, smink eltávolításához, szemek, szemhéjak és szempillák tisztításához és

 ápolásához.

5    Szemészeti készítmények és gélek, szemészeti felhasználásra; szemészeti termékek nevezetesen higiéniai

termékek orvosi célokra, fertőtlenítőszerek higiéniai és orvosi célokra (kivéve szappanok), szemcseppek és

 szemészeti fertőtlenítőszerek.

 ( 210 ) M 15 00324

 ( 220 ) 2015.02.05.

 ( 731 )  Tarjányi Nanetta, Szentlászló (HU)

 ( 541 ) TENSEL

 ( 511 )  10    Állatgyógyászati készülékek és eszközök; aneszteziára, érzéstelenítésre szolgáló készülékek; diagnosztikai

készülékek gyógyászati használatra; elektromos akupunktúrás eszközök; elemzőkészülékek gyógyászati

 használatra; fizikoterápiás készülékek; gyógyászati készülékek és eszközök; szülészeti készülékek.
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 ( 210 ) M 15 00326

 ( 220 ) 2015.02.05.

 ( 731 )  Konyhakör Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zsiros Krisztina, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai 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).

 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 15 00358

 ( 220 ) 2015.02.10.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Reiniger Balázs, Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ZADEX

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 15 00362

 ( 220 ) 2015.02.11.

 ( 731 )  Hungaria Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Hungaria - Pezsgő Másképp!

 ( 511 )   33    Borok és pezsgők.

 ( 210 ) M 15 00363

 ( 220 ) 2015.02.11.

 ( 731 )  ÁSZ-KOLBÁSZ Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 541 ) BOJTÁR

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 15 00370

 ( 220 ) 2015.02.11.

 ( 731 ) Vandemoortele Lipids "naamloze vennootschap" (A joint stock company duly organized and existing under the

 laws of Belgium), Gent (BE)

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

 ( 541 ) SARINA

 ( 511 )   29    Étkezési olajok és zsírok és zsír emulziók.

 ( 210 ) M 15 00372

 ( 220 ) 2015.02.12.
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 ( 731 )  Tóth Mihály, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek, zenés rendezvények.

 ( 210 ) M 15 00393

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) KYLITA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00394

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) LIVIDYA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00395

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) LORMINA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00396

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) NEBLINA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00398

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) NERILON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00400

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) OSTOLIT

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00401

 ( 220 ) 2015.02.12.

 ( 731 )  AVALON PARK Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) AVALON PARK - Élmény a természetben.

 ( 511 )   41    Sportversenyek rendezése; sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatás.
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  43    Szállodai szolgáltatások; turistaházak; üdölőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 15 00402

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) PAMPAKORAN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00403

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) POLATIL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00404

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) RECANTO

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00405

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) ROXINA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00406

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) ROZELLA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00407

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) TALIPID

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00413

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) ZILETA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00452

 ( 220 ) 2015.02.17.

 ( 731 )  PhysioVit Nemzetközi Oktatási- és Terápiaközpont Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00462

 ( 220 ) 2015.02.18.

 ( 731 )  HÁZAK ÁSZA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nagytarcsa (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Ajtóbetétek fémből; ajtókeretek, ajtótokok fémből; ajtószerelvények fémből.

 19    Ajtók, nem fémből; ajtókeretek, nem fémből; ajtótáblák, kapubélletek nem fémből; ajtótokok nem fémből;

 biztonsági ajtók.

 ( 210 ) M 15 00483

 ( 220 ) 2015.02.19.

 ( 731 )  100 Tagú Cigányzenekar Országos Kulturális és Közművelődési Egyesület, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) BUDAPEST GYPSY SYMPHONY ORCHESTRA

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00491

 ( 220 ) 2015.02.20.

 ( 731 )  Szent Imre Pincészet Kft., Soltszentimre (HU)

 ( 541 ) NATURETTE

 ( 511 )  3    Szőlőmagból készült kozmetikai szerek.

 5    Szőlőmag, étrend kiegészítő.

  20    Szőlőmaggal díszített ajándék tárgyak.

  29    Szőlőmag olaj, étkezési.

  30    Szőlőmag őrlemény, étkezési.

 ( 210 ) M 15 00494

 ( 220 ) 2015.02.19.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 ) DESTRUKTOR

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

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

 ( 210 ) M 15 00497

 ( 220 ) 2015.02.23.

 ( 731 )  Entervill Kft., Budajenő (HU)

 ( 541 ) Entervill

 ( 511 )  9    Fénycsőgyújtó, fénycsőgyújtó elektronika.

  11    Világító berendezések.

 42    Világítóberendezésekkel és elektronikával kapcsolatos tudományos és műszaki tervezői és kutatói

 tevékenység.

 ( 210 ) M 15 00543

 ( 220 ) 2015.02.26.

 ( 731 )  Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Krisztián, Debrecen

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00544

 ( 220 ) 2015.02.26.

 ( 731 )  Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Krisztián, Debrecen

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00557

 ( 220 ) 2015.02.27.

 ( 731 )  Groupama Garancia Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ruszthy Dániel, Budapest
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 ( 541 ) Groupama Biztosító - Bizalomból biztonság

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); reklámozás és/vagy hirdetés szóró-ajándékozás

formájában, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyéb hordozón plakátok, levelek, szórólapok filmek

formájában; reklámozás és/vagy hirdetés elektronikus médián és/vagy a világhálón és/vagy közösségi oldalakon

keresztül; reklámozás és/vagy hirdetés sugárzott és/vagy kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz

kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül; reklámozás és/vagy hirdetés

elektronikus formában távközlési úton vezetékes telefonon, vagy mobil telefonokon keresztül; reklámozás

 és/vagy hirdetés mobil telefon alkalmazásokon keresztül.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás); befektetések, portfóliók kezelése; alapítványok pénzügyi kezelése; biztosítási

ügynöki és alkuszi tevékenység; biztosítások megkötése interneten és/vagy távközlési eszközökön, vagy

hálózatokon keresztül; interneten és/vagy távközlési eszközökön nyújtott biztosítási szolgáltatások; tájékoztatás

és tanácsadás biztosítások és pénzügyek tárgyában telefonon és interneten keresztül is; biztosítási szolgáltatások,

biztosítási árajánlatok és díjajánlatok nyújtása, biztosítási díjak kiszámítása, biztosítási és pénzügyi információk

nyújtása és konzultációs szolgáltatások; biztosítási igények felmérése és feldolgozása, biztosítási igényekkel

kapcsolatos ügyintézés, biztosításokkal kapcsolatos tanácsadás; biztosítási kárigények feldolgozása, biztosítási

igények rendezése, kárrendezés, biztosítási kárigények számítógépes feldolgozása, biztosítási kockázatfelmérés és

kockázatkezelés; biztosításközvetítés; biztosítási ügyletek adminisztrációja; egészségbiztosítás,

egészségbiztosítási szolgáltatások magánszemélyek és vállalatok részére, egészségbiztosítással kapcsolatos

ügynöki és alkuszi szolgáltatások, egészségbiztosítással kapcsolatos megtakarítási programok,

egészségmegőrzéshez kapcsolódó megtakarítási programok, egészségmegőrzéshez kapcsolódó információnyújtás,

egészségügyi szolgáltatások finanszírozása egészségbiztosítással, egészségpénztári tevékenység,

egészségmegőrzési tervek, csoportos egészségbiztosítások; kárbiztosítások, összegbiztosítások, utasbiztosítások,

felelősségbiztosítások, önkormányzati biztosítások, életbiztosítások, baleset biztosítások, törlesztési biztosítások,

vállalkozói és vállalkozási biztosítások, szakmai biztosítások, szakmai felelősségbiztosítások, sportbiztosítások,

 speciális biztosítások, viszontbiztosítások; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); pénzügyi, biztosítási és szakmai képzés; oktatás, továbbképzés,

iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás; sport- és kulturális tevékenységek

 szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 15 00558

 ( 220 ) 2015.02.27.

 ( 731 )  Groupama Garancia Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ruszthy Dániel, Budapest

 ( 541 ) Bizalomból biztonság

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); reklámozás és/vagy hirdetés szóró-ajándékozás

formájában, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyéb hordozón plakátok, levelek, szórólapok filmek

formájában; reklámozás és/vagy hirdetés elektronikus médián és/vagy a világhálón és/vagy közösségi oldalakon

keresztül; reklámozás és/vagy hirdetés sugárzott és/vagy kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz

kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül; reklámozás és/vagy hirdetés

elektronikus formában távközlési úton vezetékes telefonon, vagy mobil telefonokon keresztül; reklámozás

 és/vagy hirdetés mobil telefon alkalmazásokon keresztül.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás); befektetések, portfóliók kezelése; alapítványok pénzügyi kezelése; biztosítási

ügynöki és alkuszi tevékenység; biztosítások megkötése interneten és/vagy távközlési eszközökön, vagy
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hálózatokon keresztül; interneten és/vagy távközlési eszközökön nyújtott biztosítási szolgáltatások; tájékoztatás

és tanácsadás biztosítások és pénzügyek tárgyában telefonon és interneten keresztül is; biztosítási szolgáltatások,

biztosítási árajánlatok és díjajánlatok nyújtása, biztosítási díjak kiszámítása, biztosítási és pénzügyi információk

nyújtása és konzultációs szolgáltatások; biztosítási igények felmérése és feldolgozása, biztosítási igényekkel

kapcsolatos ügyintézés, biztosításokkal kapcsolatos tanácsadás; biztosítási kárigények feldolgozása, biztosítási

igények rendezése, kárrendezés, biztosítási kárigények számítógépes feldolgozása, biztosítási kockázatfelmérés és

kockázatkezelés; biztosításközvetítés; biztosítási ügyletek adminisztrációja; egészségbiztosítás,

egészségbiztosítási szolgáltatások magánszemélyek és vállalatok részére, egészségbiztosítással kapcsolatos

ügynöki és alkuszi szolgáltatások, egészségbiztosítással kapcsolatos megtakarítási programok,

egészségmegőrzéshez kapcsolódó megtakarítási programok, egészségmegőrzéshez kapcsolódó információnyújtás,

egészségügyi szolgáltatások finanszírozása egészségbiztosítással, egészségpénztári tevékenység,

egészségmegőrzési tervek, csoportos egészségbiztosítások; kárbiztosítások, összegbiztosítások, utasbiztosítások,

felelősségbiztosítások, önkormányzati biztosítások, életbiztosítások, baleset biztosítások, törlesztési biztosítások,

vállalkozói és vállalkozási biztosítások, szakmai biztosítások, szakmai felelősségbiztosítások, sportbiztosítások,

 speciális biztosítások, viszontbiztosítások; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; pénzügyi, biztosítási és szakmai

képzés; oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás; sport- és

 kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 15 00576

 ( 220 ) 2015.03.02.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Fogkrémek, nem gyógyhatású szájöblítők és szájvizek, fogpolírozók, fogporok.

 21    Fogkefék, fog-, nyelv- és ínytisztító és -ápoló eszközök és cikkek; fogpiszkálók, fogkefe- és

 fogpiszkálótartók, amelyek nem nemesfémből készültek; fogselyem; toaletteszközök.

 ( 210 ) M 15 00579

 ( 220 ) 2015.03.02.

 ( 731 )  International Personal Finance plc, Leeds (GB)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 541 ) HAPIKÖLCSÖNÖK

 ( 511 )  36    Pénzügyi szolgáltatások; kölcsönök és fogyasztói hitelek nyújtása; biztosítási szolgáltatások;

otthonbiztosítási és súlyos betegségekre vonatkozó biztosítási szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása;

pénzügyek igazgatása; hitelnyújtási szolgáltatások; részletfizetés és lízing finanszírozás; kártyával működtetett

pénzügyi szolgáltatások; hitelkártya és bankkártya szolgáltatások; debitkártya szolgáltatások; bankkártyával

kapcsolatos szolgáltatások; adósság begyűjtése és adósság faktorálási szolgáltatások; részletfizetési szolgáltatás,

elektronikus tőkeátutalás, bankautomata szolgáltatások; készpénzkezelés; számlakivonatok kiadása; megtakarítasi

és biztosítási szolgáltatások; tartozáskezelő szolgáltatások; pénzügyi és befektetési menedzsmentszolgáltatások;

befektetési banki és megtakarítási szolgáltatások; tőzsdeügynöki szolgáltatások, tevékenységek; számlafizetési

szolgáltatasok; valutakereskedelem és szolgáltatások; pénzügyi tervezési és befektetési tanácsadó szolgáltatások;

pénzügyi kutatási szolgáltatások; nyugdíjpénztári szolgáltatások; befektetések adminisztrációja és értékelése; az

 összes fenti említett szogáltatással kapcsolatos tanácsadási, konzultációs és információs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 00593

 ( 220 ) 2015.03.04.

 ( 731 )  Premier Outlets Center Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Multas András, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Premier Outlet

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 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 15 00594

 ( 220 ) 2015.03.04.

 ( 731 )  Premier Outlets Center Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Multas András, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Premier Outlets Center

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 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 15 00595

 ( 220 ) 2015.03.04.

 ( 731 )  Premier Outlets Center Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Multas András, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 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).

  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).

 ( 210 ) M 15 00596

 ( 220 ) 2015.03.04.

 ( 731 )  Premier Outlets Center Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Multas András, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 554 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek(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
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 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 15 00598

 ( 220 ) 2015.03.04.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00619

 ( 220 ) 2015.03.04.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00620

 ( 220 ) 2015.03.04.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00621

 ( 220 ) 2015.03.04.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00622

 ( 220 ) 2015.03.04.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00623

 ( 220 ) 2015.03.04.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00624

 ( 220 ) 2015.03.04.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00625
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 ( 220 ) 2015.03.04.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00668

 ( 220 ) 2015.03.05.

 ( 731 )  Medgyasszay László, Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  dr. Csontos Réka, dr. Csontos Réka Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PIANO

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; átmeneti szállások bérlete; helyfoglalás panziókban;

helyfoglalás szállodákban; motelek; panziók; szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek [szállodák,

 panziók]; szállodai szolgáltatások.

A rovat 181 darab közlést tartalmaz.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 9. szám, 2015.05.14.
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