
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 12 03049

 ( 220 ) 2012.08.23.

 ( 731 )  Sörmarketing Reklámügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csabai Virginia ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; eladási propaganda mások számára;

import-export ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

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

 számítógépes hálózaton.

 41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; éjszakai klubok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

 lebonyolítása.

 ( 210 ) M 12 03516

 ( 220 ) 2012.11.07.

 ( 731 )  ILLIA Kereskedelmi Kft., Dombóvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Ablakszerelvények, nem fémből; ágyak; ágykeretek; ágylábak görgői, nem fémből; ágyneműk, a

vászonhuzatok kivételével; ágyszerelvények, nem fémből; ajtókilincsek, nem fémből; ajtókopogtatók, nem

fémből; ajtóreteszek, nem fémből; ajtószerelvények, nem fémből; anyacsavarok, csavaranyák, nem fémből;

árubemutató állványok; asztallapok; asztalok; asztalok fémből; bambuszfüggönyök; bambusznád; beltéri

ablaksötétítők textilből; beltéri sztórok ablakokba [bútorok]; borostyánkő; bölcsők; bútorajtók; bútorgörgők nem

fémből; bútorok; bútorpolcok; bútorszerelvények, nem fémből; cégtáblák, cégérek fából vagy műanyagból;

csapok, ékek, nem fémből; csavarok, nem fémből; csavaros kupakok üvegekhez, nem fémből; csévék, nem

fémből, nem mechanikus, hajlékony csövekhez; csomagolótartályok műanyagból; csörlők, nem fémből, nem

mechanikus, hajlékony csövekhez; díványok, kerevetek; dobozok fából vagy műanyagból; dobozok játékokhoz;

dugók; dugók [csapok], nem fémből; dugók, nem fémből; edényszárítók [rácsok, állványok]; élelmiszertartó

szekrények, nem fémből; esernyőtartók; ételdíszek műanyagból; ezüstözött üveg [tükrök]; fahordók bor

lefejtéséhez; falra szerelt pelenkázó matracok; faorsók fonálhoz, selyemhez, paszományhoz; faszerkezetek

bútorokhoz; fa- vagy műanyag hirdetmények, plakátok; fa- vagy műanyag létrák; fejes csavarok, nem fémből;

fejtámaszok [bútorok]; fellépők, nem fémből; fémbútorok; fiókok; fogasok [bútorok]; folyóirattartók; fonott

kosarak; fotelek, kar(os)székek; függönyakasztók; függönyakasztók [összefogók]; függönygörgők, gurigurik;

függönykarikák; függönyök szövettel borított fából [bútorzat]; függönyrudak; függönysínek; függönytartók nem

textilanyagokból; fűrészasztalok [bútorok]; fűrészbakok; gombkilincsek, nem fémből; gyermekjárókák;

gyógyszeres szekrények; gyöngyfüggönyök, díszítés céljára; házszámok, nem fémből, nem világító; hordók, nem

fémből; kábelsaruk, nem fémből; kampók, fogasok, nem fémből; kanapék; íróasztalok; karosszékek, sezlonok;

képkeretek; képkeretekhez díszítőlécek; képkeretpántok; kerevetek, pamlagok; kilincsek, kallantyúk, nem fémből;

kis íróasztalok, szekreterek; kis létrák, nem fémből; komódok, fiókos szekrények; konténerek, nem fémből,

[tároláshoz, szállításhoz]; kosarak, nem fémből; könyvespolcok; könyvtartók [bútorzat]; kulcstartó táblák; ládák,
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dobozok, nem fémből; lécek, rudak képkeretekhez; lefolyókhoz eltávolítható burkolatok; lépcsőszőnyegekhez

rögzítőrudak; levélládák, nem fémből, és/vagy falazatból; magas székek gyermekeknek; malteros/vakoló ládák,

nem fémből; munkaasztalok, satupadok, nem fémből; munkapadok, munkaasztalok; műanyag bútorszegélyek;

műanyag görgők ablakzsalukhoz; műasztalosipari termékek [bútorok]; nagy kosarak; nyugágyak; öltözőasztalok;

padok [bútorok]; palackállványok; paravánok [bútorok]; párnák, fejpárnák; pohárszékek, ebédlőszekrények;

polcok [bútorok]; pultok [asztalok]; rakodólapok, nem fémből; rögzítőkapcsok műanyagból kábelekhez vagy

csövekhez; rudak, póznák, nem fémből; ruhafogasok, nem fémből; seprűnyelek, nem fémből; szabadon álló

válaszfalak [bútor]; szagelzáró szifonok műanyagból; számítógéptartó-kocsik [bútorzat]; szegecsek, nittek, nem

fémből; székek fémből; székek [ülések]; szekrények; szelepek, nem fémből, nem géprészek; törülközőszekrények

[bútorok]; tükörcsempék; tükrök; újságtartó állványok; üvegszekrények, vitrinek [bútorzat]; vállfák,

ruhaakasztók; vánkosok, párnák; vesszőfonatok; virágcseréptartó talapzatok; virágtartók, virágállványok

[bútorok]; vízvezeték szelepek műanyagból; zárak, lakatok járművekhez, nem fémből; zárak, nem elektromos,

nem fémből; zárókupakok, nem fémből; zászlórudak; zsámolyok; zsanérok, csuklóspántok, nem fémből;

 zsúrkocsik [bútorok].

  40    Famegmunkálás.

 ( 210 ) M 12 03518

 ( 220 ) 2012.09.26.

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

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

 ( 541 ) PIZZA.HU

 ( 511 )  35    Eladási propaganda mások számára; reklámozás (marketing); on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; áruk bemutatása interneten, illetve kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési

oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése; hirdető ügynökségek; reklámszövegek publikálása; vásárlási megrendelések

 ügyintézése.

  39    Információ szállítással kapcsolatban.

 ( 210 ) M 13 01051

 ( 220 ) 2013.04.18.

 ( 731 )  DFA-HUNGÁRIA Bt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Havas Péter Miklós, Havas Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 13 03574

 ( 220 ) 2013.11.28.

 ( 731 )  ECOsynergy Gazdasági Tanácsadó Kft., Pécs (HU)
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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 az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (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 13 03617

 ( 220 ) 2013.12.02.

 ( 731 )  KBOSS Kft., Szentendre (HU)

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

 ( 541 ) SZÁMLÁZZ.HU

 ( 511 )   35    Számlázási szolgáltatások.

 42    Nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele számlák készítéséhez

 számítógépes hálózatokon intraneteken és az interneten.

 ( 210 ) M 13 03772

 ( 220 ) 2013.12.16.

 ( 731 )  Langham Hotels International Limited, Wanchai (HK)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzletvezetési és tanácsadási szolgáltatások; üzleti és szállodai adminisztráció; üzleti tájékoztatás és

felvilágosítás; üzleti asszisztensi szolgáltatások; üzletközpontokkal kapcsolatos szolgáltatások; marketingkutatás;

szállodák üzleti irányítása; reklámozási és kereskedelmi célú kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése;

marketing, reklámozási, hirdetési és promóciós szolgáltatások; hirdetési helyek bérlése; élelmiszerekkel,

italokkal, fürdő- és szépségápolási termékekkel, nyomtatott anyagokkal és írószerekkel, ruhákkal és ruha

kiegészítőkkel, filmekkel, textilárukkal, bőrárukkal és virágbolti termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; szupermarket- és áruházi kiskereskedelmi szolgáltatások; a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos

 tájékoztatási és tanácsadói szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 00008

 ( 220 ) 2014.01.02.

 ( 731 )  GLAXO GROUP LIMITED, Brentford, Middlesex TW8 9GS (GB)
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 ( 300 )  012455267 2013.12.20. EU

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

  

( 554 )

 ( 511 )   10    Száraz por inhalálók.

 ( 210 ) M 14 00009

 ( 220 ) 2014.01.02.

 ( 731 )  GLAXO GROUP LIMITED, Brentford, Middlesex TW8 9GS (GB)

 ( 300 )  012454963 2013.12.20. EU

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

  

( 554 )

 ( 511 )   10    Száraz por inhalálók.

 ( 210 ) M 14 00010

 ( 220 ) 2014.01.02.

 ( 731 )  GLAXO GROUP LIMITED, Brentford, Middlesex TW8 9GS (GB)

 ( 300 )  012455127 2013.12.20. EU

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

  

( 554 )

 ( 511 )   10    Száraz por inhalálók.

 ( 210 ) M 14 00037

 ( 220 ) 2014.01.24.

 ( 731 )  SmartFM Ingatlanüzemeltető Kft., Szentendre (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00038

 ( 220 ) 2010.11.08.

 ( 731 )  MHCS, F- Epernay (FR)

 ( 740 )  Danubia, Budapest

 ( 541 ) YELLOW LABEL

 ( 511 )   33    Borok, Franciaországból származó borok, nevezetesen habzó borok.

 ( 210 ) M 14 00090
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 ( 220 ) 2014.01.13.

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

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

 ( 541 ) MAGYAR CIRKUSZCSILLAGOK

 ( 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 00128

 ( 220 ) 2014.01.16.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Paradicsom (friss).

 ( 210 ) M 14 00166

 ( 220 ) 2014.01.21.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek; gyógynövény teák gyógyászati használatra; gyógynövénytartalmú készítmények gyógyászati

 használatra; gyógyitalok; diétás készítmények.

 6    Kegytárgyak, szobrocskák és ajándéktárgyak fémből.

  10    Gyógyászati eszközök és készülékek.

 16    Könyvek, újságok, folyóiratok, hírlevelek, tájékoztatók, prospektusok, poszterek, naptárak, levelezőlapok,

szentképek és egyéb kiadványok; fényképek; oktatási anyagok (készülékek kivételével); kegytárgyak,

 szobrocskák és ajándéktárgyak papírmaséból és kartonból.

  20    Kegytárgyak, szobrocskák és ajándéktárgyak fából, gipszből,viaszból és műanyagból.

  25    Használt és új ruházati cikkek, lábbelik és fejfedők.

  28    Játékok és játékszerek; játékkártyák; sportcikkek; karácsonyfadíszek.

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

konzervek; készételek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és

 zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, pótkávé; gyógynövény teák; lisztek és egyéb gabonakészítmények;
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száraztészták; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé, cukorkák; fagylaltok; méz,

 melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár, ecet, fűszeres mártások; fűszerek.

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

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

bőráruk, háztartási eszközök, konyhafelszerelések, használt és új ruházati cikkek, lábbelik és fejfedők, játékok,

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

  36    Jótékonysági célú gyűjtés; adománygyűjtések szervezése.

 39    Mentőszolgálat; betegek és fogyatékosok szállítása; zarándokutak szervezése, vezetése és lebonyolítása;

 segélyszállítmányok továbbítása és elosztása.

 41    Oktatás, különösen fogyatékos és hátrányos helyzetű személyek oktatása; szakképzés, különösen

egészségügyi, pszichoterápiás és szociális gondozó szakképzés; óvodák; tanfolyamok szervezése és tartása;

 ifjúsági táborok; konferenciák, szimpóziumok, szemináriumok szervezése és tartása; kiadói tevékenység.

  43    Nyugdíjas otthonok, szeretetotthonok; bölcsődék; ingyenkonyhák.

 44    Egészségügyi és betegápolási szolgáltatások; otthonápolás és házigondozás; lelki segély szolgáltatások;

 szenvedélybetegeket segítő, gyógyító szolgáltatások; fogyatékosokat segítő szolgáltatások.

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

természetbeni adományok gyűjtése és átvétele; családsegítő szolgáltatások; gyermekvédelmi és ifjúsági

prevenciós programok; anyasegítő szolgáltatások; időseket segítő szolgáltatások; vasúti szociális szolgáltatások;

természeti katasztrófa által sújtottak segítése; menekültek segélyezése és ellátása; eltűnt személyek felkutatása;

jótékonysági célú egyesületi és közösségi szolgáltatások; jótékonysági célú rendezvények, kiállítások és vásárok

 szervezése és tartása.

 ( 210 ) M 14 00168

 ( 220 ) 2014.01.21.

 ( 731 )  Dr. Sághy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sághy Andrea, Dr. Sághy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 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 00181

 ( 220 ) 2014.01.20.

 ( 731 )  Nógrád Megye Önkormányzata, Salgótarján (HU)

 ( 541 ) NÓGRÁDIKUM

 ( 511 )  30    Magyarországon készült kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup;

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

 szereplő valamennyi áru).

 31    Magyarországon készült gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok;

 tápanyagok állatok számára; maláta (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00246

 ( 220 ) 2014.01.28.

 ( 731 )  EURO-MOTORS Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) EURO-MOTORS

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00306

 ( 220 ) 2014.01.31.

 ( 731 )  MEDIUS Tours Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Személyszállítás; utazásszervezés.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

 és állatok részére.

 ( 210 ) M 14 00307

 ( 220 ) 2014.01.31.

 ( 731 )  Sanoma Media Budapest Zrt., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés egészségmegőrzéssel és egészséggel összefüggő kereskedelmi ügyletekről; közvélemény

kutatás egészséges életmóddal és egészségügyi termékekkel kapcsolatban; statisztikák összeállítása hirdetési hely

kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése egészségmegőrzéssel, egészségüggyel kapcsolatban;egészséggel,

egészségüggyel, egészséges életmóddal kapcsolatos videó file-ok feltöltése hirdetési oldalakra; információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás] egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel kapcsolatban;

egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel kapcsolatos információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel kapcsolatos szolgáltatások és termékek

körében; piaci tanulmányok, piackutatás, reklámanyagok terjesztése egészséges életmóddal, egészségmegőrzéssel

kapcsolatban; árösszevetési szolgáltatások; egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel kapcsolatos

árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; egészséggel, egészséges
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életmóddal kapcsolatos áruminták terjesztése; egészséges életmóddal, egészségmegőrzéssel kapcsolatos

kereskedelmi szolgáltatások, vásárlási megrendelések ügyintézése; webshop működtetése egészséges életmóddal,

egészség megőrzéssel kapcsolatos termékek és szolgáltatások tekintetében, beszerzői szolgáltatások [áruk illetve

szolgáltatások beszerzése] és eladási propaganda mások számára ilyen árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban;

egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel, sportolással kapcsolatos divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése, gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények,

 valamint gyógyászati eszközök kis és nagykereskedelme.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás] egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel

kapcsolatban; elektronikus levelezés, e-mail fórumok biztosítása az interneten; hírügynökségek; hozzáférés

biztosítása egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel kapcsolatos adatbázisokhoz; tudakozók, információs

szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján] az egészséges életmódhoz, az egészségmegőrzéshez

 kapcsolódó árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 41    Elektronikus desktop kiadói tevékenység, egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel kapcsolatos

tartalmú vagy azzal összefüggő elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, vagy ilyen tartalmú,

tematikájú videó készítés és publikálás; on-line elérhető elektronikus publikációk az egészséges életmóddal,

egészség megőrzéséhez szükséges árukkal, tárgyakkal, fogyasztási cikkekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás],

konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása egészséges életmóddal,

 egészség megőrzéssel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 14 00308

 ( 220 ) 2014.01.31.

 ( 731 )  Sanoma Media Budapest Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) EGÉSZSÉGBOLT-KOSÁRBAN AZ EGÉSZSÉG

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés egészségmegőrzéssel és egészséggel összefüggő kereskedelmi ügyletekről; közvélemény

kutatás egészséges életmóddal és egészségügyi termékekkel kapcsolatban; statisztikák összeállítása hirdetési hely

kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése egészségmegőrzéssel, egészségüggyel kapcsolatban;egészséggel,

egészségüggyel, egészséges életmóddal kapcsolatos videó file-ok feltöltése hirdetési oldalakra; információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás] egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel kapcsolatban;

egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel kapcsolatos információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel kapcsolatos szolgáltatások és termékek

körében; piaci tanulmányok, piackutatás, reklámanyagok terjesztése egészséges életmóddal, egészségmegőrzéssel

kapcsolatban; árösszevetési szolgáltatások; egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel kapcsolatos

árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; egészséggel, egészséges

életmóddal kapcsolatos áruminták terjesztése; egészséges életmóddal, egészségmegőrzéssel kapcsolatos

kereskedelmi szolgáltatások, vásárlási megrendelések ügyintézése; webshop működtetése egészséges életmóddal,

egészség megőrzéssel kapcsolatos termékek és szolgáltatások tekintetében, beszerzői szolgáltatások [áruk illetve

szolgáltatások beszerzése] és eladási propaganda mások számára ilyen árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban;

egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel, sportolással kapcsolatos divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése, gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények,

 valamint gyógyászati eszközök kis és nagykereskedelme.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás] egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel

kapcsolatban; elektronikus levelezés, e-mail fórumok biztosítása az interneten; hírügynökségek; hozzáférés

biztosítása egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel kapcsolatos adatbázisokhoz; tudakozók, információs

szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján] az egészséges életmódhoz, az egészségmegőrzéshez

 kapcsolódó árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban.
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 41    Elektronikus desktop kiadói tevékenység, egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel kapcsolatos

tartalmú vagy azzal összefüggő elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, vagy ilyen tartalmú,

tematikájú videó készítés és publikálás; on-line elérhető elektronikus publikációk az egészséges életmóddal,

egészség megőrzéséhez szükséges árukkal, tárgyakkal, fogyasztási cikkekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás],

konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása egészséges életmóddal,

 egészség megőrzéssel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 14 00350

 ( 220 ) 2014.02.05.

 ( 731 )  Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) KAVOSZ

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; pénzügyi-, biztosítási-, valuta-, ingatlan- és bankügyletek, valamint

faktorálási-, hitelkártya szolgáltatásokkal, továbbá pénzügyi elemzésekkel, -szponzorálásokkal, -támogatásokkal

 összefüggő reklámozás és marketing tevékenységek és konferenciák szervezése.

 36    Alkuszügynöki tevékenység; pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek;

bankügyletek; faktorálási szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások; hitelirodák; hitelkártya szolgáltatások;

hitelkártya kibocsátás; kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslések;

pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi szponzorálások; pénzügyi tanácsadások; pénzügyi támogatások;

 valamint pénzügyi ügyletekkel kapcsolatos közvetítő irodák működtetése.

 42    Pénzügyi, banki, pénzügyi közvetítői, faktorálási, pénzügyi tevékenységekkel összefüggő fejlesztések,

 szoftvertervezések, szoftverfejlesztések.

 ( 210 ) M 14 00424

 ( 220 ) 2014.02.11.

 ( 731 )  Németh Ádám, Csanytelek (HU)

 ( 541 ) adamo HAMMOCK

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

 karácsonyfadíszek; hinták; játékszerek.

 ( 210 ) M 14 00442

 ( 220 ) 2014.02.13.

 ( 731 )  MABIOL-TRADE Kft., Fehérgyarmat (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek, szénsavval és oxigénnel dúsított vizek, ásványvizek; ízesített vizek, ízesített ásványvizek,

 gyümölcs-szörppel ízesített vizek, - ásványvizek.

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

 ( 210 ) M 14 00457

 ( 220 ) 2014.02.13.

 ( 731 )  Abszolutház Kft., Tófű (HU)

 ( 541 ) Droomhuis Hongarije

 ( 511 )  35    Reklámozás/hirdetés, szabadtéri hirdetés, marketing, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton,

reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok terjesztése, reklámszövegek publikálása,

 reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek.
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 36    Alkuszi/ügynöki tevékenység, pénzügyek intézése építőipari projektekhez, szállásügynökségek

(apartmanok), tulajdonfenntartásos részletvétel hitelezése, lakásügynökségek, ingatlan ügynökségek, ingatlan

 értékbecslése, ingatlan kezelés.

 43    Átmeneti szállások bérlete, szálláshely lefoglalása (időleges-), turistaházak, helyfoglalás panziókban,

 helyfoglalás szállodákban.

 ( 210 ) M 14 00479

 ( 220 ) 2014.02.18.

 ( 731 )  Nagy Gyula, Téglás (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek és szénsavas vizek, izotóniás italok, szénsavas italok, szódavíz, szódavizek.

  39    Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, palackozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 00538

 ( 220 ) 2014.02.21.

 ( 731 )  Sarkadi-Nagy Balázs, Győr (HU)

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 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 00540

 ( 220 ) 2014.02.21.

 ( 731 )  VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt. 100%, Kisvárda (HU)

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

  

( 554 )

 ( 511 )   33    Szatmár eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő szilvapálinka.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00556

 ( 220 ) 2014.02.24.

 ( 731 )  Rácz Zsoltné, Budapest (HU)

 ( 541 ) HED
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 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 210 ) M 14 00557

 ( 220 ) 2014.02.24.

 ( 731 )  Deli Krisztina, Kisgyőr (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás, fagylaltozó, teázó, kávéház, étterem, étkezde, gyorsétterem.

 ( 210 ) M 14 00581

 ( 220 ) 2014.02.25.

 ( 731 )  Checkers Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bognár Tamás, Budapest

 ( 541 ) Délibusz az ebédjárat!

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00583

 ( 220 ) 2014.02.25.

 ( 731 )  Checkers Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bognár Tamás, Budapest

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00611

 ( 220 ) 2011.09.26.

 ( 731 )  Opel Special Vehicles GmbH, Rüsselsheim (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ADAM

 ( 511 ) 9    Egérpárnák; adathordozók (üres); navigációs berendezések járművekhez (fedélzeti számítógépek); navigációs

 eszközök; kiegészítők navigációs készülékekhez, nevezetesen navigációs CD-k és navigációs programok.

  25    Ruházati cikkek; lábbelik; fejfedők; sálak; kesztyűk; fejpántok; övek.

 ( 210 ) M 14 00625

 ( 220 ) 2014.02.28.

 ( 731 )  Sonkoly Zsófia, Budakalász (HU)

 Sonkoly Brigitta, Budakalász (HU)

 ( 541 ) Kicsicake

 ( 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.

 ( 210 ) M 14 00688

 ( 220 ) 2014.03.07.

 ( 731 )  Valent Jánosné, Budapest (HU)

  ( 546 )

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
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élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 20    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (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).

 23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplö valamennyi áru).

 26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostük és tük;

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

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 szolgáltatás).

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00706
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 ( 220 ) 2014.03.07.

 ( 731 )  Wahoo Hompo Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Péter, Dr. Juhász Péter 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).

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00707

 ( 220 ) 2014.03.07.

 ( 731 )  Wahoo Hompo Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Péter, Dr. Juhász Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Anyu Delicatessen

 ( 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).

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00715

 ( 220 ) 2014.03.10.

 ( 731 )  Hyperix Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) HYPERIX

 ( 511 ) 9    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.

 35    Fénymásolási és nyomtatási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése; gépírási szolgáltatások;

gyorsírási szolgáltatások; iratmásolás; iratok spirálozása; iratok laminálása; irodagépek és készülékek

kölcsönzése; kereskedelmi célú tevékenység az alábbi felsorolás alapján: fénymásoló gépek, irodagépek és

készülékek kereskedelme; számítógépek, laptop számítógépek kereskedelme, mobiltelefonok kereskedelme;

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

adathordozók kereskedelme; hanglemezek kereskedelme; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k, pendrájvok (USB)

és egyéb, digitális rögzítésű média kereskedelme; féltartós, tartós és tölthető elemek kereskedelme; szünetmentes
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tápegységek kereskedelme; fénymásológépek kellékanyagainak kereskedelme; nyomtatók és multifunkciós

berendezések kellékanyagainak kereskedelme; szkennerek és faxok kereskedelme; papír, karton és ezen

anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek;

papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodaicikkek; tanítási

 és oktatási anyagok; csomagolásra szolgáló műanyagok kereskedelme.

 37    Ablaktisztítás; bútorfelújítás; bútorok karbantartása; bútorok kárpitozása; elektromos berendezések

felszerelése és javítása; elhasznált vagy részben megsemmisült gépek felújítása; fényképezőgépek javítása; gépek

üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépkocsik karbantartása és javítása; hűtőberendezések üzembe

helyezése és javítása; irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása; járművek karbantartása; járművek

tisztítása; javítási tárgyú információk; kazánok tisztítása és javítása; konzultáció konstrukciókról; légkondicionáló

berendezések felszerelése és javítása; lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; órák karbantartása és javítása;

számítógépek és laptopok üzembe helyezése, karbantartása és javítása; fénymásológépek, nyomtatók és

multifunkciós berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; távbeszélő készülékek üzembe

 helyezése és javítása; mobiltelefonok javítása; tonerpatronok újratöltése; villamos vezetékek javítása.

 ( 210 ) M 14 00716

 ( 220 ) 2014.03.10.

 ( 731 )  RESIDEAL Ingatlanforgalmazási, Befektetési és Gazdasági Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Madej György, Madej Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FAGUS

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00727

 ( 220 ) 2014.03.10.

 ( 731 )  Breitenbach István, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Testnevelési és sportszerek megfogására szolgáló speciális kesztyű.

 ( 210 ) M 14 00740

 ( 220 ) 2014.03.12.

 ( 731 )  prof. Dr. Szabolcsi Róbert, Budapest (HU)

 ( 541 ) Unmanned Aerial System Cluster (UAS_C)

 ( 511 )   37    Repülőgépek karbantartása és javítása.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási

tárgyú információk; on-line elérhető elektronikus publikációk, nemletölthetők; szemináriumok rendezése és

 lebonyolítása.

 42    Kutatás és fejlesztés mások részére; mechanikai kutatás; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység;

 műszaki tervtanulmányok készítése; web oldal alkotása és fenntartása saját célra.

 ( 210 ) M 14 00744

 ( 220 ) 2014.03.12.

 ( 731 )  dr. Csernus Imre, Budapest (HU)

 ( 541 ) DEPRESSO
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 ( 511 )  30    Kávé, pörkölt kávé, pörköletlen kávé, eszpresszó, tejeskávé, kávé alapú italok, kávéaromák, jegeskávé, tea,

jeges tea, kakaó, kakaó alapú italok; fagylaltok, jégkrémek; pudingok; cukrászsütemények; csokoládék, cukorkák,

müzli, müzliszeletek, gabonapelyhek, kenyér, péksütemények, szendvicsek, snack ételek, spagetti, pizzák;

 pattogatott kukorica, fűszerek, ételízesítők, só; rágógumi.

  33    Borok, pezsgők, pálinkák, égetett szeszesitalok.

 43    Vendéglátás; éttermek, kávézók, borozók, bárok, büfék; vendéglátóipar; szállásügynökségek, szálláshely

 foglalások; szállodák, panziók, turistaházak, motelek.

 ( 210 ) M 14 00747

 ( 220 ) 2014.03.12.

 ( 731 )  COFIDIS Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

nyújtása; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetéses

hitelnyújtás; telebank szolgáltatások; tőkekihelyezés, tőkeberuházás; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése;

 zálogkölcsönzés.

 ( 210 ) M 14 00769

 ( 220 ) 2014.03.14.

 ( 731 )  Szabó Éva, Gyömrő (HU)

 Kérdy Zsófia, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei.

  16    Nyomdaipari termékek.

  25    Ruházati cikkek.

 ( 210 ) M 14 00785

 ( 220 ) 2014.03.14.

 ( 731 )  BudaPay Solutions Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Nóra, Dr. Kovács Nóra Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Hosting szolgáltatások web oldalakhoz; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása;

számítógép programok installációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás;

számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása;

számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes

rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;
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számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;

számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]; szerverbérlés;

 web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 14 00789

 ( 220 ) 2014.03.17.

 ( 731 )  Lajer Hajnalka, Győr (HU)

 Lajer Dániel, Győr (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 áru).

 ( 210 ) M 14 00790

 ( 220 ) 2014.03.17.

 ( 731 )  PHARMATÉKA Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Kft., Pusztaberki (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Sebkezelő és fertőtlenítő készítmények emberek és állatok számára; kenőcsök, gélek, paszták higiéniai

 használatra.

  21    Tároló edények, tégelyek, tubusok.

 ( 210 ) M 14 00791

 ( 220 ) 2014.03.17.

 ( 731 )  Magyar Sí Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Seres Zsuzsánna, SERES Ügyvédi Iroda, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 )   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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00796

 ( 220 ) 2014.03.17.

 ( 731 )  Villány-Siklósi Borút Egyesület 100%, Villány (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 13. szám, 2014.07.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1343



  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00798

 ( 220 ) 2014.03.18.

 ( 731 )  Titan-Metal Kft., Érsekcsanád (HU)

 ( 740 )  Szőke Árpád Tibor, Érsekcsanád

  

( 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 fém termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00799

 ( 220 ) 2014.03.18.

 ( 731 )  RADIO DENTAL EXTRA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Gergely, Izsó és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 44    Fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; orvosi klinikák szolgáltatása; orvosi rendelők; orvosi

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 00816

 ( 220 ) 2014.03.19.

 ( 731 )  Wochna Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ipacs Réka, Gobert és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és
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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).

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

 szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00817

 ( 220 ) 2014.03.19.

 ( 731 )  WOCHNA MEDICAL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ipacs Réka, Gobert és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Wochna

 ( 511 )  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).

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

 szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00818

 ( 220 ) 2014.03.19.

 ( 731 )  Wochna Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ipacs Réka, Gobert és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 szolgáltatás).

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

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00824

 ( 220 ) 2014.03.19.

 ( 731 )  Lenteam Kereskedelmi Kft., Szentendre (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fémből készült beltéri ajtók; ajtókeretek, nem fémből; ajtótokok, nem fémből; ajtótáblák,nem fémből;

 ajtóhoz építési (hőszigetelő) üveg és faburkolatok; ajtón lévő redőnyök nem fémből.

 ( 210 ) M 14 00829

 ( 220 ) 2014.03.19.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) Aréna Drink Kft.

 ( 511 )   35    Italok, édesség és vegyi áru nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 14 00835

 ( 220 ) 2014.03.19.

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

 ( 740 )  dr. Honti Bence,Dr. Honti Bence Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Educontrol

 ( 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 14 00853

 ( 220 ) 2014.03.21.

 ( 731 )  Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  dr. Fakó Beatrix, Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 13. szám, 2014.07.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1346



 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 00854

 ( 220 ) 2014.03.21.

 ( 731 )  Róth Serfőző Kft., Nagykovácsi (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 14 00861

 ( 220 ) 2014.03.24.

 ( 731 )  Kapu-ker Kft., Ságvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fémből készült ajtók, kapuk, ablakok és árnyékolók;

garázskapuk fémből; garázskapu keretek, fémből; fém alkatrészek garázsajtókhoz; fém alkatrészek

garázsajtókhoz; vasalatok garázskapukhoz; görgők garázskapukhoz; fémből készült sínek; acélból készült sínek;

 ütközők fémből.

  37    Nyílászárók javítása, nyílászárók szerelése; nyílászárók beszerzése.

 ( 210 ) M 14 00864

 ( 220 ) 2014.03.24.

 ( 731 )  Valio-Plastics Kft., Dunakeszi (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   17    Sajtolt műanyag ipari célra; félig feldolgozott műanyagok lemezek vagy rudak formájában.

 35    Kereskedelmi ügyletek; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások félig feldolgozott műanyag árukkal,
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 műanyag lemezekkel kapcsolatban.

  40    Anyagok összeállítása mások megrendelése szerint; műanyagok méretre vágása.

 ( 210 ) M 14 00888

 ( 220 ) 2014.03.24.

 ( 731 )  Alpha-Vet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs, Székesfehérvár

 ( 541 ) Trierra

 ( 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).

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; élő állatok; friss gyümölcsök és

 zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

 ( 210 ) M 14 00889

 ( 220 ) 2014.03.24.

 ( 731 )  Alpha-Vet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs, Székesfehérvár

 ( 541 ) Tylacol

 ( 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).

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; élő állatok; friss gyümölcsök és

 zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

 ( 210 ) M 14 00893

 ( 220 ) 2014.03.23.

 ( 731 )  Horváth László, Sásd (HU)

 ( 740 )  dr. Mendlik György, Tahi

 ( 541 ) ADVANTECH

 ( 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).

 ( 210 ) M 14 00923

 ( 220 ) 2014.03.26.

 ( 731 )  INTERMÉDIA Kiadó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

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

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

  41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 14 00926

 ( 220 ) 2014.03.26.

 ( 731 )  Szabó András, Pápa (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Újságok, folyóiratok.

  41    Könyv- és újságkiadás.

 ( 210 ) M 14 00928

 ( 220 ) 2014.03.27.

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00929

 ( 220 ) 2014.03.27.

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 14 00944

 ( 220 ) 2014.03.27.

 ( 731 )  Adelite Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé.

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

 ( 210 ) M 14 00973

 ( 220 ) 2014.03.28.

 ( 731 )  Szekrényesi János, Egyházasrádóc (HU)

 ( 740 )  dr. Ugrin Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Sajtok, tejtermékek, joghurt, sonka, hús, hús tartósított, kolbász, zöldségek főtt, zöldségek tartósított,

 zöldségkonzervek, tonhal, gyümölcskonzervek, gyümölcsök tartósított.

 30    Búzaliszt, élesztő ételekhez, élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz, pizzák, ketchup (szósz), konyhasó, cukor,

 fűszerek, fűszerek ételízesítők, liszttartalmú ételek.

  43    Étkezdék, éttermek, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 00977

 ( 220 ) 2014.03.31.

 ( 731 )  Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sándor Róbert, Dr. Sándor Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Vrindávana - Gangótri jógarendszer

 ( 511 )   41    Vallásoktatás.

 ( 210 ) M 14 00982

 ( 220 ) 2014.03.31.

 ( 731 )  Mama Kiddies Hungária Kft., Edelény (HU)

 ( 541 ) Mama Kiddies

 ( 511 )   12    Babakocsik; biztonsági gyermekülések járművekbe.

  20    Magas székek gyermekeknek.
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 ( 210 ) M 14 00987

 ( 220 ) 2014.03.31.

 ( 731 )  Expressz Zálog Zrt., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  dr. Tatár Jeromos, Dr. Tatár Jeromos Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01066

 ( 220 ) 2014.04.04.

 ( 731 )  Mary-Ker Pasta Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 554 )

 ( 511 )  30    Magyarországról származó malomipari termékek, lisztek, lisztből és egyéb gabonaőrleményekből-,

gabonakészítményekből készült termékek; tésztafélék, száraztészták; gluténmentes tésztaféleségek, különféle

 félkész tészták.

  35    Tésztaféleségek kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 14 01096

 ( 220 ) 2014.04.09.

 ( 731 )  Sense/Net Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dombi Viktor, Dr. Dombi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Barion

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; eladási propaganda mások számára; információ és tanácsadás

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

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

reklámozás; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; vásárlási megrendelések

ügyintézése; mások áruinak és szolgáltatásainak célzott hirdetése, fogyasztói szokások elemzésével hipertextes

 kapcsolat biztosításával mások webhelyeihez, illetve a felhasználók és hirdetők geolokációja alapján.

 36    Bankügyletek; elszámolóházak; értékbónok kibocsátása; értékek letétbe helyezése; gyűjtések szervezése;

klíringházak; pénzalapok elektronikus átutalása; pénzügyi elemzések; pénzügyi információk nyújtása;

 elektronikuspénz-kibocsátás: azonnali pénzküldés tetszőleges azonosítóra.

 38    Mobiltelefon [celluláris telefon] összeköttetés; számítógép terminálok közötti összeköttetések; távközlési

beszélgetésterelő és összeköttetési szolgáltatások; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési
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kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; telefon-összeköttetések; mobil eszköz segítségével történő bolti,

 internetes és peer to peer fizetés.

 ( 210 ) M 14 01108

 ( 220 ) 2014.04.09.

 ( 731 )  Müller Tibor, Eisenstadt (AU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Táplálékkiegészítők és diétás készítmények.

 32    Alkoholmentes italok; készítmények italokhoz; gyümölcslevek; vizek; ízesített szénsavas italok;

 energiaitalok; izotóniás italok; sportitalok.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és tárolása.

 ( 210 ) M 14 01113

 ( 220 ) 2014.04.09.

 ( 731 )  BERABYTE Oktatási és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

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

 ( 541 ) Gombolyda

 ( 511 )  23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra (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 01139

 ( 220 ) 2014.04.11.

 ( 731 )  Szikora István, Budapest (HU)

 ( 541 ) Eszem-Iszom, Dínom-Dánom

 ( 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 01169

 ( 220 ) 2014.04.15.

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

 ( 740 )  dr. Murgás-Horváth Linda, Alsónémedi

 ( 541 ) PENNY Egészségtér

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

diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők és gyógyhatású készítmények emberek számára;

 vitaminkészítmények; tapaszok; kötszeranyagok.

  20    Gyógyszeres szekrények.

  35    Reklámozás; gyógyszer-kiskereskedelem.

 ( 210 ) M 14 01170

 ( 220 ) 2014.04.15.

 ( 731 )  Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztő Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Szűcs László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Fogászati ellátással kapcsolatos reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai

 munkák.

 39    Fogászati ellátással összefüggő, összeköthető helyfoglalás szállítással kapcsolatban, helyfoglalás utazáshoz,

helyfoglalás utazással kapcsolatban, járművek kölcsönzése, kalauzolás ismeretlen helyen, közlekedési

információ, látogatások tervezése turistáknak, légi szállítás, személyszállítás, tengeri szállítás, utaskísérés,

 utasszállítás, utazásszervezés, vasúti szállítás, vízi járművel történő szállítás, vízi utazások szervezése.

 44    Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; orvosi

 rendelők; orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 01179

 ( 220 ) 2014.04.15.

 ( 731 )  Hervay Tibor, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Hervay Viktória, Budapest

 ( 541 ) KOBAK VERSENY

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01188

 ( 220 ) 2014.04.16.

 ( 731 )  GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Carrigaline, County Cork (IE)

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

 ( 541 ) CAZNORA

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények és anyagok; vakcinák.

 ( 210 ) M 14 01189

 ( 220 ) 2014.04.16.

 ( 731 )  GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Carrigaline, County Cork (IE)

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

 ( 541 ) GREDERA

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények és anyagok; vakcinák.

 ( 210 ) M 14 01190

 ( 220 ) 2014.04.16.

 ( 731 )  GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Carrigaline, County Cork (IE)

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

 ( 541 ) ETEBEDE

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények és anyagok; vakcinák.

 ( 210 ) M 14 01203

 ( 220 ) 2014.04.17.

 ( 731 )  Sersia Farm Kft., Pilisszentlászló (HU)

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

 ( 541 ) INTEGREN

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások a növénytermesztésben és az

 állattenyésztésben használt termékekkel kapcsolatban.

 42    Mezőgazdasági trágyák, műtrágyák használatával, biztonságosságával kapcsolatos információs
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szolgáltatások; talajjavítással kapcsolatos információs szolgáltatások; szolgáltatások mezőgazdasági vegyszerek

 hatékonyságának értékelésére.

  44    Mezőgazdasággal kapcsolatos szaktanácsadás.

 ( 210 ) M 14 01208

 ( 220 ) 2014.04.17.

 ( 731 )  Lóránt Dénes, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SALLAI PIACTÉR-MINŐSÉG A MINDENNAPOKBAN

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 14 01211

 ( 220 ) 2014.04.17.

 ( 731 )  Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  

( 546 )

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

  37    Építkezés.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01231

 ( 220 ) 2014.04.18.

 ( 731 )  Tóth-Pördi Zoltán E.V. 100%, Kozármisleny (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01237

 ( 220 ) 2014.04.23.

 ( 731 )  Websas.hu Kft., Tagyon (HU)

 ( 740 )  dr. Halász Bence György, Pilisvörösvár

 ( 541 ) NETEAGLE
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 ( 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).

 ( 210 ) M 14 01238

 ( 220 ) 2014.04.23.

 ( 731 )  Websas.hu Kft., Tagyon (HU)

 ( 740 )  dr. Halász Bence György, Pilisvörösvár

 ( 541 ) BABILON

 ( 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).

 ( 210 ) M 14 01239

 ( 220 ) 2014.04.23.

 ( 731 )  Websas.hu Kft., Tagyon (HU)

 ( 740 )  dr. Halász Bence György, Pilisvörösvár

 ( 541 ) WEBSAS

 ( 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).

 ( 210 ) M 14 01259

 ( 220 ) 2014.04.24.

 ( 731 )  Stafford-Miller (Ireland) Limited, Dungarvan, Co. Waterford (IR)

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

 ( 541 ) A savanyú igazság

 ( 511 ) 3    Fogkrémek, szájöblítők és leheletfrissítők; fogzselék, fogfehérítő készítmények, fogfényesítő készítmények,

 fogfehérítő szerek és fehérítést gyorsítók, kozmetikai folteltávolító készítmények fogakra.

5    Gyógyászati fogkrémek, gyógyászati célú fogfehérítő készítmények, gyógyászati fogfehérítő szerek,

gyógyászati fehérítőszerek, szájöblítők gyógyászati célokra, rágógumi gyógyászati célokra és cukorkák

 dentálhigiéniás célokra.

  10    Fogászati tálcák fehérítő készítményekhez.

  21    Fogkefék, fogpiszkálók, fogselyem.

 ( 210 ) M 14 01277

 ( 220 ) 2014.04.25.

 ( 731 )  Viale Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   14    Arany- és ezüsttárgyak, kivéve az evőeszközöket, a villákat és a kanalakat; ékszerek.

 ( 210 ) M 14 01331

 ( 220 ) 2014.04.29.

 ( 731 )  Fortuna Ponyva Kft., Dunaharaszti (HU)

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

 ( 541 ) Fortuna Ponyva

 ( 511 )  22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01332

 ( 220 ) 2014.04.29.

 ( 731 )  Civil Kollégium Alapítvány, Kunszentmiklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 210 ) M 14 01334

 ( 220 ) 2014.04.29.

 ( 731 )  Fatom Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 541 ) VITAMO

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

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

emberek és állatok számára; bébiételek; vitamin-, ásványi anyag- (makroelem, mikroelem, nyomelem), enzim és

 zsírsavkészítmények.

 29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej

 és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 30    Teák és herbateák, kakaó és kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények; péksütemények és

 cukrászsütemények; fagylaltok; méz, élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek.

 ( 210 ) M 14 01341

 ( 220 ) 2014.04.29.

 ( 731 )  ACTAVIS GROUP PTC ehf, 220 Hafnarfjordur (IS)

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

 ( 541 ) BROXIO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

 ( 210 ) M 14 01342
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 ( 220 ) 2014.04.29.

 ( 731 )  ACTAVIS GROUP PTC ehf, 220 Hafnarfjordur (IS)

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

 ( 541 ) DOLUXIO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

 ( 210 ) M 14 01358

 ( 220 ) 2014.04.30.

 ( 731 )  Zhou Quan, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01384

 ( 220 ) 2014.04.30.

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

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények humán használatra.

 ( 210 ) M 14 01388

 ( 220 ) 2014.04.30.

 ( 731 )  R.e.g.ő. Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csóka László, Dr. Csóka László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01405

 ( 220 ) 2014.05.05.

 ( 731 )  RusContact Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Borsy János Mátyás, Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen

  ( 546 )

 ( 511 )  30    Oroszországból származó kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és oroszországi recept alapján készített cukrászsütemények;

fagylaltok; Oroszországból származó cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet; orosz recept
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 alapján készülő fűszeres mártások és Oroszországból származó fűszerek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01408

 ( 220 ) 2014.05.05.

 ( 731 )  Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási

célú kiállítás szervezés; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatással kapcsolatos információnyújtás;

számítógépes adatbázisból vagy internetről online biztosított oktatási információk; szórakoztatás; szórakoztatási,

 sport és kulturális tevékenységek; zenés szórakoztatás.

 ( 210 ) M 14 01409

 ( 220 ) 2014.05.05.

 ( 731 )  Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatáshoz

kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási kiállítások szervezése,

 rendezése; oktatással kapcsolatos információnyújtás; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás.

 ( 210 ) M 14 01423

 ( 220 ) 2014.05.06.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tej és tejtermékek; valamint tej, tejpor, zselésített, ízesített és habosított tej; tejtermékek, nevezetesen; tejes

desszertek, joghurtok, joghurtitalok, joghurtból, tejből vagy tejtermékből készült natúr vagy ízesített italok,

 gyümölcsös tejes italok; natúr vagy ízesített erjesztett tejes termékek.

 30    Fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; jég, jégkrémek, gyümölcsfalatok, édességek, mélyhűtött édességek,

mélyhűtött desszertek, készítmények, kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; lisztek és más

 gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

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

műsorok sugárzása; on-line számítógépes szolgáltatások, különösen üzenetek gyűjtése, nyújtása és továbbítása

számítógép útján is; képek továbbítása számítógép segítségével; e-mail adatszolgáltatás, mobiltelefonálással

 kapcsolatos szolgáltatások, SMS szolgáltatások, WAP szolgáltatások, MMS szolgáltatás.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 13. szám, 2014.07.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1358



 41    Oktatási szolgáltatások; szórakoztatás, különösen rádiós és televíziós szórakoztatóműsorok; filmgyártás és

sokszorosítás, filmek bemutatása 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, különösen szórakoztató jellegű műsorok tervezése és elkészítése;

stúdiószolgáltatások 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 szórakoztatás, 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 01425

 ( 220 ) 2014.05.06.

 ( 731 )  Lenkey Ákos, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Kicks R Good

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  35    Reklámozás; árubemutatás; divatbemutatók szervezése; információ és tanácsadás fogyasztóknak.

  41    Divatbemutatók szervezése szórakozási célokból; klubszolgáltatás (szórakoztatás vagy oktatás).

 ( 210 ) M 14 01451

 ( 220 ) 2014.05.08.

 ( 731 )  BADALIANVERY GAYANE, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bereczky Dániel, Hajdu és Menyhei Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); eladási propaganda mások számára; elosztó-,

adagolóautomaták kölcsönzése; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati

eszközök kis és nagykereskedelme; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; konzultáció személyzeti kérdésekben; pay Per

Click (PP C) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok kölcsönzése;

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

összeállítása; szabadtéri hirdetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; szponzorok felkutatása; telemarketing

 szolgáltatások; televíziós reklámozás.

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

és kutató szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); anyagpróba;

bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; klinikai próbák;

 szerverbérlés; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 01454

 ( 220 ) 2014.05.08.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt. 1%, Budapest (HU)

 ( 541 ) SYMVENU
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 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01470

 ( 220 ) 2014.05.09.

 ( 731 )  REKARD HELIOSZ Szolgáltató Bt., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Kungli Zoltán, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Vízi élménypark.

 ( 210 ) M 14 01475

 ( 220 ) 2014.05.09.

 ( 731 )  Magyar Helsinki Bizottság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámozás; statisztikák

 összeállítása.

 41    Akadémiák (oktatás), coaching (tréning), elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, élő előadások

bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fordítói szolgáltatások, fotóriportok

készítése, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezés és lebonyolítása, könyvkiadás,

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, nyelvi tolmács szolgáltatások, oktatás, oktatás tárgyú

információk, on-line elérhető elektronikus publikációk, szakmai újraképzés, szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása, szövegek kiadása (nem reklámcélú).

  45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások, jogi kutatás, képviselet jogvitákban (jogi szolgáltatások).

 ( 210 ) M 14 01521

 ( 220 ) 2014.05.13.

 ( 731 )  m-Gel Hungary Video-Delikát Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 13. szám, 2014.07.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1360



 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 01601

 ( 220 ) 2014.05.20.

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

 ( 541 ) EROMAX

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01602

 ( 220 ) 2014.05.20.

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

 ( 541 ) STRONGIS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01603

 ( 220 ) 2014.05.20.

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

 ( 541 ) DUROFIL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01604

 ( 220 ) 2014.05.20.

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

 ( 541 ) SOSOFIL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01605

 ( 220 ) 2014.05.20.

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

 ( 541 ) AMIR

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01606

 ( 220 ) 2014.05.20.

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

 ( 541 ) SARTABLOC

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01607

 ( 220 ) 2014.05.20.

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

 ( 541 ) ARBICEN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01608

 ( 220 ) 2014.05.20.

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

 ( 541 ) IRBELON
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 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01609

 ( 220 ) 2014.05.20.

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

 ( 541 ) HYPERBLOC

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01643

 ( 220 ) 2014.05.22.

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

 ( 541 ) IRSAMLA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01644

 ( 220 ) 2014.05.22.

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

 ( 541 ) CONTRILA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01645

 ( 220 ) 2014.05.22.

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

 ( 541 ) SKINELIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01646

 ( 220 ) 2014.05.22.

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

 ( 541 ) EVILIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01652

 ( 220 ) 2014.05.22.

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

 ( 541 ) SENFIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01653

 ( 220 ) 2014.05.22.

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

 ( 541 ) VEFIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01674

 ( 220 ) 2014.05.26.

 ( 731 )  Groupama Garancia Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ruszthy Dániel, Budapest

 ( 541 ) Gyógytárs Egészségbiztosítás
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 ( 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 14 01700

 ( 220 ) 2014.05.29.

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

 ( 541 ) GENERVIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01701

 ( 220 ) 2014.05.29.

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

 ( 541 ) TIGRAL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01702

 ( 220 ) 2014.05.29.

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

 ( 541 ) TICOTROMB

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 210 ) M 14 01703

 ( 220 ) 2014.05.29.

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

 ( 541 ) TIGITRAX

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01778

 ( 220 ) 2014.06.05.

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

 ( 541 ) JOMITIN

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

 ( 210 ) M 14 01779

 ( 220 ) 2014.06.05.

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

 ( 541 ) KRUFTON

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

 ( 210 ) M 14 01780

 ( 220 ) 2014.06.05.

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

 ( 541 ) OBABON

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

A rovat 134 darab közlést tartalmaz.
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