
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 13 02795

 ( 220 ) 2013.09.26.

 ( 731 )  Pál Gergő, Szigetszentmiklós (HU)

 Bereczki Balázs, Dunaharaszti (HU)

 Ordasi Péter, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógycukor, cukor alapú vitaminkészítmények, szőlőcukor, szőlőcukor gyógyászati használatra.

  30    Nyírfa és bükkfa keverékből készült ízesítőszer.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 13 03457

 ( 220 ) 2013.11.22.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Magyarországról származó friss gyümölcsök és zöldségek.

 ( 210 ) M 13 03843

 ( 220 ) 2013.12.20.

 ( 731 )  Szegedi Paprika Fűszer- és Konzervgyártó Rt., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Húskonzervek, zöldségkonzervek.

 ( 210 ) M 14 00327

 ( 220 ) 2014.02.03.

 ( 731 )  Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

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

 ( 541 ) VISIBLY CLEAR

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású arc- és testápoló készítmények: tisztító habbal átitatott párnácskák, asztringensek,

arcradírok, arclemosók, testradírok, testlemosók, tisztító (szappan) rudak, maszkok, olajmentes pattanás elleni

lemosók, tisztítókrémek, tisztítóhabok, tisztító zselék, olajmentes nedvesítőkendők, ránc- és folt elleni krémek,

pattanások nyomát elhalványító hámlasztó krémek, tisztító/maszk kombináció, három az egyben hidratáló

 pattanáskezelő, foltkezelő krémek, foltkezelő zselék, kezelő párnácskák.

5    Gyógyhatású arc- és testápoló készítmények: tisztító habbal átitatott párnácskák, asztringensek, arcradírok,

arclemosók, testradírok, testlemosók, tisztító (szappan) rudak, maszkok, olajmentes pattanás elleni lemosók,

tisztítókrémek, tisztítóhabok, tisztító zselék, olajmentes nedvesítőkendők, ránc- és folt elleni krémek, pattanások
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nyomát elhalványító hámlasztó krémek, tisztító/maszk kombináció, három az egyben hidratáló pattanáskezelő,

 foltkezelő krémek, foltkezelő zselék, kezelő párnácskák és gyógyszert tartalmazó alapozók.

 ( 210 ) M 14 00500

 ( 220 ) 2014.02.19.

 ( 731 )  Szicsek János, Tiszaföldvár (HU)

 ( 541 ) A MAGYAR PÁLINKA HÁZA

 ( 511 )   33    Magyarországról származó pálinkák.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 14 00628

 ( 220 ) 2014.03.03.

 ( 731 )  Tele 5 Taxi Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00679

 ( 220 ) 2014.03.06.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ADHEZOR

 ( 511 )  1    Aktív festék oldószer.

 2    Festékek, kencék, lakkok, alapozók.

 ( 210 ) M 14 00684

 ( 220 ) 2014.03.06.

 ( 731 )  Expert Kereskedelmi és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Orsolya Stefánia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    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    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 00738

 ( 220 ) 2014.03.11.
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 ( 731 )  Roxer Produkció Műsorkészítő Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Rókusfalvy Pál, Budaörs

 ( 541 ) Etyeki Piknik

 ( 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 00755

 ( 220 ) 2014.03.12.

 ( 731 )  LAJVÉR BORHÁZ Borászati Kft., Szálka (HU)

 ( 740 )  dr. Schmidt Gábor, Pécs

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés (szemléltetés); konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; oktatás; oktatási tárgyú információk;

 sportversenyek rendezése.

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

és kutató szolgáltatások; műszaki kutatás; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti

 szolgáltatások.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00809

 ( 220 ) 2014.03.19.

 ( 731 )  Media Matters Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bánsághy Dániel, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi elemzések, pénzügyi információk nyújtása, tőzsdeügynöki tevékenység.

  38    Hírügynökségek, fórumok biztosítása az interneten,kábeltelevíziós müsorszórás, televíziós müsorszórás.

 41    Rádió és televízióprogramok készítése, televíziós szórakoztatás, filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket,

riporteri szolgáltatások, szemináriumok rendezése és vezetése, videofilmezés, videofilmgyártás, web oldalak

 alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 14 00934

 ( 220 ) 2014.03.27.

 ( 731 )  F1 Fanatic Korlátolt Felelősségű Társaság, Diósd (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Gergő László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Grafikai nyomatok; hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék; írószerek; matriciák, lehúzóképek; plakátok,
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falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; naptárak; prospektusok; ragasztószalagok irodai vagy háztartási

 célokra; szórólapok; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.

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

 35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; kereskedelmi közvetítői

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

 reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 210 ) M 14 00988

 ( 220 ) 2014.03.31.

 ( 731 )  Ötletgazdák 2012 Kutató Fejlesztő, Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű

 média; adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (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 00989

 ( 220 ) 2014.03.31.

 ( 731 )  Classic Talents Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kazsikné Szabó Erika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, fényképészeti, mozgóképi, életmentő és oktatóberendezések és felszerelések;

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.

 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 szolgáltátás); oktatási és szórakoztatási szolgáltatások a televízió, mozi, rádió

és színház vonatkozásában; rádió- és televízió programok, filmek és showműsorok készítése és előadása; a

televízió és rádió segítségével folytatott oktatás, vagy oktatás a televíziózásról és rádiózásról; szórákoztatás a

televízió és a rádió segítségével; versenyek szervezése (oktatási vagy szórakoztatási célú); interaktív telefon

versenyek; publikáció; mozifilmek;, showműsorok, rádió programok és televíziós programok készítése; rádió,

televízió, műhold, kábel, telefon, világháló és Internet segítségével folytatott oktatás és szórakoztatás; show

műsorok szervezése; hangfelvételek, előre felvett show műsorok, filmek, rádió és televízió műsorok bérbevétele;

videószalagok és videolemezek készítése; szórakoztató rádióműsorok készítése; szórakoztató televíziós műsorok

készítése; mozifilmek készítése; színházi műsorok készítése; játékok szervezése; televíziós szórakoztató műsorok

készítése a közönség telefon segítségével történő közreműködésével; mobiltelefon segítségével történő interaktív

 szórakoztató műsor; Internet felhasználásával történő játékok szervezése.

 ( 210 ) M 14 01102

 ( 220 ) 2014.04.09.

 ( 731 )  ZÖLD AUTÓSZERVÍZ Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Kővári Borbála, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

  37    Javítás; szerelési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 14 01109

 ( 220 ) 2014.04.09.

 ( 731 )  VENTOR Tűzvédelmi Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Bimbó Róbert, Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GENIGEN

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

 szolgáltatás)..

 ( 210 ) M 14 01207

 ( 220 ) 2014.03.13.

 ( 731 )  LAJVÉR BORHÁZ Borászati Kft., Szálka (HU)

 ( 740 )  dr. Schmidt Gábor, Pécs

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés (szemléltetés); konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; oktatás; oktatási tárgyú információk;

 sportversenyek rendezése.

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

és kutató szolgáltatások; műszaki kutatás; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti

 szolgáltatások.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01225

 ( 220 ) 2014.04.18.

 ( 731 )  Kórizs István, Túrkeve (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs László, Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda, Szolnok

  
( 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).

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

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

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

 ( 210 ) M 14 01229
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 ( 220 ) 2014.04.18.

 ( 731 )  Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Jenei Szabolcs, Kecskemét

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01292

 ( 220 ) 2014.04.28.

 ( 731 )  Hegedűs Beáta, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Egyesült Királyságból származó textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk,

 asztalneműk.

  25    Egyesült Királyságból származó ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 35    Egyesült Királyságból származó ruházati cikkek, cipők, kalapáruk textíliák és textiláruk reklámozása; ilyen

 termékekkel kapcsolatos kereskedelmi ügyletek; ilyen termékekkel kapcsolatos adminisztráció.

 ( 210 ) M 14 01297

 ( 220 ) 2014.04.28.

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

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

 ( 541 ) Pannon Starter Organo

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

 ( 210 ) M 14 01310

 ( 220 ) 2014.04.24.

 ( 731 )  Holczhei Tamás 100%, Komárno (SK)

 ( 541 ) eMpatika

 ( 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).

 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 01321

 ( 220 ) 2014.04.29.

 ( 731 )  Schultz Eleonóra Zita, Zürich (CH)

 ( 740 )  dr. Kiss Tamás, Budapest

 ( 541 ) GARTENHAUS

 ( 511 )  31    Cserjék; csírák növénytani célokra; fák [növények]; fatörzsek; fenyőtobozok; gyep, természetes;
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karácsonyfák; konyhakerti növények, friss; koszorúk élő virágból; magvak [vetőmagvak]; növények; nyers fa

[anyag]; nyers faanyag, farönk; nyers fakérgek; nyers parafa; palánták; pálmafák; pálmalevelek; rózsatövek;

szalmaréteg [humusztakarás]; szárított növények díszítésre; szárított virágok díszítésre; virághagymák; virágok,

 élő; virágpor [nyersanyag].

  35    Kertészeti cikkekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 44    Faiskolai szolgáltatások; fák gyógyvágása; fák ültetése a szénveszteség ellentételezésére; gyepgondozás;

gyomirtás; kertészet; kertészeti tanácsadás; kertművelés; koszorúkészítés; növényápolási szolgáltatások

 [kertészeti szolgáltatások]; tájkertész szolgáltatások; tájtervezés; virágkötészet.

 ( 210 ) M 14 01338

 ( 220 ) 2014.04.29.

 ( 731 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 01373

 ( 220 ) 2014.04.30.

 ( 731 )  Vári Zsolt, Halásztelek (HU)

 MARGIT-DENT Fogtechnikai Kft., Halásztelek (HU)

 ( 740 )  dr. Kökény Zoltán, Tatabánya

 ( 541 ) Ecoliner

 ( 511 )   10    Kivehető fogszabályozó készülék, sín és lemez, ennek alkatrészei és elemei.

  40    Fogtechnikusi szolgáltatások.

 41    Oktatás, szakmai és gyakorlati képzés, konferenciák, szemináriumok, szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása.

  44    Fogorvosi szolgáltatások, fogorvosi vizsgálatok végzése, tanácsadás, fogszabályozók tervezése.

 ( 210 ) M 14 01417

 ( 220 ) 2014.05.06.

 ( 731 )  CONTINENTAL Hungaria Gumiabroncs Kereskedelmi Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Zsombor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ContiSafe TM

 ( 511 )  12    Abroncskarimák járművekhez; abroncsok járműkerekekhez; abroncsszegek; belső gumiabroncstömlők;

csúszásgátlók járműabroncsokhoz; gépkocsi gumiabroncsok; gumiabroncsok; jármű gumiabroncsok;

javítókészletek belső gumiabroncstömlőkhöz; kerékpár kerékabroncsok; pneumatikus gumiabroncs köpenyek;

 szelepek járműabroncsokhoz; tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz.

  17    Gumiszövet gumiabroncsok (újra)futózásához.

  37    Gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás]; járművek karbantartása.
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 ( 210 ) M 14 01459

 ( 220 ) 2014.05.08.

 ( 731 )  HiperKinetic Limited, London (GB)

 ( 740 )  Makláry és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01460

 ( 220 ) 2014.05.08.

 ( 731 )  Hipercom Holding Limited, Barnet Herts (GB)

 ( 740 )  Makláry és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01464

 ( 220 ) 2014.05.09.

 ( 731 )  Dr. Petike Ferenc, Baja (HU)

 Petike Norbert, Baja (HU)

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

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01465

 ( 220 ) 2014.05.09.

 ( 731 )  Mikita Csaba, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Lisztek és más gabonakészítmények, péksütemények, kekszek, sós kekszek, zabalapú ételek (olajos

 magvak), snack ételek (gabona alapú), kakaóbab.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 14 01467

 ( 220 ) 2014.05.09.
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 ( 731 )  Koch's Torma Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Magyarországról származó torma; mustár; majonéz; csípős darált paprika; csemege paprikakrém;

 fokhagymakrém; almaecet.

 ( 210 ) M 14 01468

 ( 220 ) 2014.05.08.

 ( 731 )  Comendis Kereskedelmi és Szolgáló Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Comendis

 ( 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01471

 ( 220 ) 2014.05.09.

 ( 731 )  Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Balczó Szilvia, 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 01478

 ( 220 ) 2014.05.09.
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 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) ASTRIX PROTECT

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

készítmények gyógyászati használatra gyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok;

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; gyógyhatású adalékanyagok; tápanyag adalékok.

 ( 210 ) M 14 01480

 ( 220 ) 2014.05.09.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) NASOTASONE

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

készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok;

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; gyógyhatású adalékanyagok; tápanyag adalékok.

 ( 210 ) M 14 01493

 ( 220 ) 2014.05.10.

 ( 731 )  Formáty Viktor, Budapest (HU)

 Formáty Jevgenyija Ivanovna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Adalékanyag betonhoz; adalékszer betonhoz; adalékszer cementhez; adalékszer habarcshoz; kiegészítő anyag

betonhoz; vegyi adalékanyagok betonhoz; vegyi adalékanyag beton megkötésére; adalékszer beton

szilárdulásának gyorsítására; beton fagyállóságát fokozó adalékszer; vegyi adalékanyag beton megkötésének

meggyorsítására; vegyi adalékanyag beton vízállóvá tételére; beton víz alatti szegregációját szabályzó

adalékszerek; beton vízzáróságát fokozó adalékanyag; beton tartósító szerek; tömítő adalékszer betonhoz; beton

stabilizáló adalékszer; adalékanyagok cementhez; cementek; adalékanyag cement keveréséhez; vegyi

adalékanyag cementhez; cement vízállóvá tételére szolgáló termékek; cementkonzerváló szerek; komplex

adalékanyag (adalékszer) betonhoz és cementhez; tömítő adalékszer betonhoz; stabilizáló adalékszer beton

 stabilizálására; adalékszer cement (klinker, salak) őrléshez; tömítő kiegészítő anyag betonhoz.

 19    Beton; beton adalékanyag; betongyártáshoz használt adalékanyagok; cement; alapvakolat-keverékek

 építőipari felhasználásra.

 37    Építőipari szolgáltatások; építőipari kivitelezés; vízszigetelés; betonozás; beton előállítása; szárazbeton

előállítása; cement előállítása; habarcs előállítása; beton korrózió elleni védelme; vasbeton korrózió elleni

 védelme; kis zsugorodású betonok előállítása; beton szerkezet sav és agresszív közeg elleni védelme.

 ( 210 ) M 14 01497

 ( 220 ) 2014.05.12.

 ( 731 )  Cocktail Group Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   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;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 17. szám, 2014.09.15.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1744



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

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01533

 ( 220 ) 2014.05.14.

 ( 731 )  GBA Developement Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivő, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatás, képzés, ismeretterjesztés; kiemelten egészségügyi témákban, kiadványok kiadása és terjesztése,

 információ megosztás számítógépes hálózaton, klub-szervezés.

  42    Mobil aplikációk fejlesztése, kutatás-fejlesztés.

  44    Életmód- és egészségügyi tanácsadás személyesen és számítógépes hálózaton.

 ( 210 ) M 14 01538

 ( 220 ) 2014.05.14.

 ( 731 )  HUNTERTEX Kft., Ászár (HU)

 ( 740 )  Szombath István, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 511 ) 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (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, napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

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

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

 ( 210 ) M 14 01542

 ( 220 ) 2014.05.14.

 ( 731 )  Rotovill Kft., Pécs (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Légkondicionáló tisztító spray.

6    Csővezetékek fémből szellőző és légkondicionáló berendezésekhez; csövek nem fémből, szellőztető és

 légkondicionáló berendezésekhez; fém [légkondicionáló tartó] konzolok.

7    Csövek (gége) porszívókhoz; kartonpapír porszívózsákok; motorok gépekhez (230V elektromos); papír

 porzsákok porszívókhoz; szívófejek porszívókhoz.

 11    Asztali ventilátorok; elszívó ventilátorok; fűtő, hűtő, szellőztető, légkondicionáló és tisztítóberendezések

(szobai); háztartási légkondicionáló berendezések; háztartási légkondicionáló készülékek; légkondicionáló

berendezések; légkondicionáló ventilátorok; légszűrők légkondicionálókhoz; mennyezeti ventillátorok; szelepek

légkondicionálókhoz; szobai légkondicionálók; szobai ventilátorok; szűrők légkondicionálókhoz; termosztatikus

 szelepek; ventilátorok légkondicionáló berendezésekhez.

  17    Ragasztós, öntapadós tömítőanyagok és szigetelő keverékek.

 ( 210 ) M 14 01545
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 ( 220 ) 2014.05.15.

 ( 731 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 541 ) gyümölcsözön

 ( 511 )  29    Almapüré, dzsemek, gyömbérdzsem, gyümölcskocsonya, gyümölcszselé, gyümölcs csipsz,

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

 (cukrozott) gyümölcsök, kompótok, tőzegáfonya szósz (befőtt), zselék étkezési.

  30    Gyümölcskocsonya, gyümölcsös sütemények, torták, ízesítőszerek árukra.

 ( 210 ) M 14 01546

 ( 220 ) 2014.05.15.

 ( 731 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Almapüré, dzsemek, gyömbérdzsem, gyümölcskocsonya, gyümölcszselé, gyümölcs csipsz,

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

 (cukrozott) gyümölcsök, kompótok, tőzegáfonya szósz (befőtt), zselék étkezési.

  30    Gyümölcskocsonya, gyümölcsös sütemények, torták, ízesítőszerek árukra.

 ( 210 ) M 14 01562

 ( 220 ) 2014.05.15.

 ( 731 )  KRKA, tovarna zdravil, d.d.,Novo mesto, Novo mesto (SI)

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

 ( 541 ) LEVNIBIOT

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01572

 ( 220 ) 2014.05.16.

 ( 731 )  OPTISUN Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Karaffy Erzsébet, Miskolc

 ( 541 ) REVANS

 ( 511 ) 9    Napszemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, szemüvegzsinórok, szemüvegek (optikai), optikai

 cikkek, optikai lencsék.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  44    Orvosi szolgáltatások; szemvizsgálat; optikusok szolgáltatásai; szemüvegkészítés.

 ( 210 ) M 14 01575

 ( 220 ) 2014.05.16.

 ( 731 )  VARINEX Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Zsuzsanna, Dr. Szabó Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Kistarcsa

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógép billentyűzet; számítógépek; számítógépes játékszoftver; számítógépes szoftver alkalmazások,

letölthető; számítógép memóriák; számítógép perifériák; számítógép programok (letölthető); számítógép
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 programok, rögzített.

 35    Információk számítógépes adatbázisba való rendezése; információk számítógépes adatbázisba való

 szerkesztése; irodagépek és készülékek kölcsönzése, számítógépes nyilvántartások kezelése.

 42    Számítógép programozás, számítógép-szoftver fenntartása; számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok

helyreállítása; számítógépes rendszerelemzés, számítógép hardverrel kapcsolatos tanácsadás,

 számítógépprogramok kidolgozása; számítógép programok korszerűsítése, számítógép programok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 14 01578

 ( 220 ) 2014.05.16.

 ( 731 )  HBL PRODUKCIÓ Kft., Dorog (HU)

 ( 740 )  dr. Sándor Bernadette, Dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda, Dorog

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és letölthető képfájlok.

 16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; tanítási és

 oktatási anyagok (készülékek kivételével).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01581

 ( 220 ) 2014.05.16.

 ( 731 )  Fábián Miklós, Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bevásárlótáskák; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák; erszények, pénztárcák; esernyők; hátizsákok;

kengyelek; kézitáskák; levéltárcák; napernyők; névjegytartók; sporttáskák; strandtáskák; táskák; utitáskák; zsákok

 táborozóknak.

 25    Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák; bélések készruhákhoz; bodyk;

cipőfelsőrészek; cipők; cipőtalpbetétek; csuklyák, kapucnik; csúszásgátlók; dzsörzék; dzsömper ruhák; elasztikus

nadrágok; fejfedők; fejszalagok; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; futballcipők; fülvédők; fürdőköpenyek;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok; harisnyanadrágok;

harisnyák; ingek; izzadságfelszívó alsóneműk; izzadságfelszívó harisnyák; kabátok; kalapok; kamáslik;

kerékpáros öltözetek; kesztyűk; kezeslábasok; kombinék; lábbelik; lábbeli felsőrészek; lábszárvédők, kamáslik;

magas szárú lábbelik; magas szárú cipők; melegítők, szvetterek; mellények; melltartók; nadrágok; női ruhák;

nyaksálak; öltözékek vizisíeléshez; övek; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek; ruházat, ruhaneműk; sapkák;

sálak; sárcipők; síkesztyűk; short-ok; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; szoknyák; talpak

 lábbelikhez; térdnadrágok; tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk; vízhatlan ruházat; zoknik; zoknitartók.

 ( 210 ) M 14 01583

 ( 220 ) 2014.05.16.

 ( 731 )  SKODA TRANSPORTATION a.s., Jizni Predmestí, 301 00 Plzen (CZ)

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

 ( 541 ) ForCity Classic
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 ( 511 )  12    Szárazföldi szállítójárművek, villamoskocsik és alkatrészeik, pótalkatrészei, azok tartozékai és berendezései.

 ( 210 ) M 14 01589

 ( 220 ) 2014.05.19.

 ( 731 )  Hegedüs Zoltán, Szentendre (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Önvédelmi módszerek oktatása, bemutatása.

 ( 210 ) M 14 01594

 ( 220 ) 2014.05.19.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sör; sörtartalmú italok.

 ( 210 ) M 14 01597

 ( 220 ) 2014.05.19.

 ( 731 )  Módis Emese, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Gergő, Rédei és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Meskayah

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

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

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

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

 26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

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

 ( 210 ) M 14 01610

 ( 220 ) 2014.05.20.

 ( 731 )  Gál Csilla, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemess Lívia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Tanítási és oktatási anyagok; oktató jellegű kiadványok; nyomtatott anyagok oktatási célokra.

  41    Oktatási célú bemutatók rendezése; üzleti oktatási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 01660

 ( 220 ) 2014.05.22.
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 ( 731 )  Zséda Produkció Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) ZSÉDA

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (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 01666

 ( 220 ) 2014.05.26.

 ( 731 )  Ráth Péter Jacob, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szemüvegek, napszemüvegek, optikai cikkek, és ezen termékekhez tartozó keretek, lencsék, üvegek, tokok,

 zsinórok.

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

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció a 9. és 25. áruosztályokban szereplő

 termékekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 14 01672

 ( 220 ) 2014.05.26.

 ( 731 )  Terrauqa International Kft., Dunavarsány (HU)

 ( 740 )  dr. Feövenyessy Mátyás, Dunavarsány

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

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

 és állatok részére.

 ( 210 ) M 14 01673

 ( 220 ) 2014.05.26.

 ( 731 )  Terraqua International Kft., Dunavarsány (HU)

 ( 740 )  dr. Feövenyessy Mátyás, Dunavarsány

 ( 541 ) BRANDROOM

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 14 01675

 ( 220 ) 2014.05.26.

 ( 731 )  "EBT EURO-BORSOD TRADE" Kereskedelmi Szolgáltató Kft., Berente (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 7    Csapágyak [géprészek], csapágyak, önkenő, csapágyak tengelyekhez, csapágykarok, csapágybakok,

csapágykonzolok gépekhez, forgattyús tengelyek, főtengelyek, golyóscsapágyak, golyóscsapágy-gyűrűk,

gördülőcsapágyak gépekhez, gördülőhidak, görgőscsapágyak, hegesztő elektródák, olajozók, zsírzók [géprészek].

 9    Védőálarcok/maszkok, védőcipők baleset, sugárzás és tűz ellen, védőeszközök személyek balesetvédelmére.

  25    Munkaruhák, munkaköpenyek.

 ( 210 ) M 14 01708

 ( 220 ) 2014.05.29.

 ( 731 )  Hanzel Henrik István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Karászi Mihály, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 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).

 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 01714

 ( 220 ) 2014.05.30.

 ( 731 )  Spiegel Ákos György, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 1    Kertészeti, erdészeti vegyi termékek, trágyák;műtrágyák, szerves trágyák, tápoldatok, virágföldek,

 növényvédelmi segédanyagok (cseppnehezítő és tapadásfokozó).

  31    Kertészeti termékek, magok, élő növények és virágok.

  44    Kertészeti szolgáltatások, kertművelés, kerttervezés.

 ( 210 ) M 14 01722

 ( 220 ) 2014.05.30.

 ( 731 )  Seacret Spa Ltd, Tel Aviv (IL)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású bőrápoló készítmények, nevezetesen hidratálók, arctisztítók, archámlasztók, maszkok,

 lotionok, krémek, ledörzsölők, szappanok, körömápolási cikkek, kézkrémek, körömágyápolók, arcszesz.

 ( 210 ) M 14 01724

 ( 220 ) 2014.05.30.

 ( 731 )  Immunotrin Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) HistoTrace

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó berendezések, számítógépek, számítógépes szoftverek, számlálók, mérőműszerek,

 mikroszkópok, scannerek, vonalkód leolvasók, nyomtatók, Petri-csészék.
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 35    Egészségügyi információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, rendezése és adatok frissítése,

 karbantartása számítógépes adatbázisokban, számítógépes nyilvántartások kezelése.

 42    Tudományos laboratóriumi szolgáltatások, valamint az idetartozó elemzői, tervezői és kutatói

szolgáltatások, in vitro diagnosztika, laboratóriumi informatikai szolgáltatás, patológiai laboratóriumi

informatika, diagnosztikát támogató számítógépes rendszer, patológiai laboratóriumi mintakövető

rendszer,patológiai leletkiadó rendszer, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, szoftverek

 mint szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 01725

 ( 220 ) 2014.06.02.

 ( 731 )  Horváth Hajnalka, Orosháza (HU)

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

 ( 541 ) HORTH

 ( 511 )   25    Cipők; lábbelik; papucsok; papucstalpak; strandlábbelik; klumpák; szandálok; mamuszok.

 ( 210 ) M 14 01772

 ( 220 ) 2014.06.04.

 ( 731 )  SCART Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Albertista (HU)

 ( 740 )  Dr. Giba Tibor, Dr. Giba Tibor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) medimarket

 ( 511 )  5    Gyógyászati és egészségügyi készítmények és anyagok, étrend-kiegészítők, tapaszok.

  10    Orvosi, gyógyászati, diagnosztikai készülékek és eszközök.

 35    Kereskedelmi ügyletek és kereskedelmi tevékenység, reklámozás, értékesítési hálózatok szervezése és

 működtetése, termékértékesítés, vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 210 ) M 14 01787

 ( 220 ) 2014.06.05.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Zoltán, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, 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 01788

 ( 220 ) 2014.06.05.

 ( 731 )  Hervis Sport és Divatkereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

 ( 541 ) GET MOVIN'
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 ( 511 )   35    Reklámozás: marketing.

 ( 210 ) M 14 01790

 ( 220 ) 2014.06.05.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Zoltán, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, 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 01791

 ( 220 ) 2014.06.05.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Zoltán, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, 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 01792

 ( 220 ) 2014.06.05.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Zoltán, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 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 01823

 ( 220 ) 2014.06.12.

 ( 731 )  Balogh Tészta Zrt., Jászkarajenő (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, PATINORG KFT., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Tésztafélék; száraztészták; boglyas cérna; cérnametélt; szélesmetélt; hosszúmetélt; fodros nagykocka tészta;

kiskocka tészta; hullámos kocka tészta; eperlevél; szarvacska; kis szarvacska; kagyló tészta; kis kagyló tészta;

gépi tarhonya; lencse tarhonya; tarhonya; copfocska tészta; spagetti; spagetti vég; rizsszem tészta; rövid csőtészta;

bordás csőtészta; orsó tészta; olasz csavart tészta; makaróni; metélt tészta, vermicelli, nudli, galuska; farfalle;

penne; rigattoni; ravioli; pesto; taco; tortilla; nachos; metélttészta-alapú készételek; liszttartalmú ételek; snack

ételek (gabona alapú); tésztában sült pástétom; süteményekhez való tészta; süteménytészta; sütemények;

aprósütemény; teasütemény; amerikai palacsinták; palacsinták; briós; chips [gabonakészítmény];

cukrászsütemények; gyümölcsös sütemények, torták; lepények (gyümölcsös); kekszek; sós kekszek; kenyér;

malomipari termékek; lisztek; gabonakészítmények; gríz, kuszkusz, búzadara; ételízesítő [fűszer]; fűszerek;

ízesítők; fűszerkeverék; ízesítőszerek; quiche [tésztában sült sós sodó]; szószok [ízesítőszerek, fűszeres

 mártások]; tésztaöntetek.

 ( 210 ) M 14 01824

 ( 220 ) 2014.06.12.

 ( 731 )  Balogh Tészta Zrt., Jászkarajenő (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, PATINORG KFT., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Tésztafélék; száraztészták; boglyas cérna; cérnametélt; szélesmetélt; hosszúmetélt; fodros nagykocka tészta;

kiskocka tészta; hullámos kocka tészta; eperlevél; szarvacska; kis szarvacska; kagyló tészta; kis kagyló tészta;

gépi tarhonya; lencse tarhonya; tarhonya; copfocska tészta; spagetti; spagetti vég; rizsszem tészta; rövid csőtészta;

bordás csőtészta; orsó tészta; olasz csavart tészta; makaróni; metélt tészta, vermicelli, nudli, galuska; farfalle;

penne; rigattoni; ravioli; pesto; taco; tortilla; nachos; metélttészta-alapú készételek; liszttartalmú ételek; snack

ételek (gabona alapú); tésztában sült pástétom; süteményekhez való tészta; süteménytészta; sütemények;

aprósütemény; teasütemény; amerikai palacsinták; palacsinták; briós; chips [gabonakészítmény];

cukrászsütemények; gyümölcsös sütemények, torták; lepények (gyümölcsös); kekszek; sós kekszek; kenyér;

malomipari termékek; lisztek; gabonakészítmények; gríz, kuszkusz, búzadara; ételízesítő [fűszer]; fűszerek;

ízesítők; fűszerkeverék; ízesítőszerek; quiche [tésztában sült sós sodó]; szószok [ízesítőszerek, fűszeres

 mártások]; tésztaöntetek.

 ( 210 ) M 14 01826

 ( 220 ) 2014.06.12.

 ( 731 )  Balogh Tészta Zrt., Jászkarajenő (HU)
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 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, PATINORG KFT., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  30    Tésztafélék; száraztészták; boglyas cérna; cérnametélt; szélesmetélt; hosszúmetélt; fodros nagykocka tészta;

kiskocka tészta; hullámos kocka tészta; eperlevél; szarvacska; kis szarvacska; kagyló tészta; kis kagyló tészta;

gépi tarhonya; lencse tarhonya; tarhonya; copfocska tészta; spagetti; spagetti vég; rizsszem tészta; rövid csőtészta;

bordás csőtészta; orsó tészta; olasz csavart tészta; makaróni; metélt tészta, vermicelli, nudli, galuska; farfalle;

penne; rigattoni; ravioli; pesto; taco; tortilla; nachos; metélttészta-alapú készételek; liszttartalmú ételek; snack

ételek (gabona alapú); tésztában sült pástétom; süteményekhez való tészta; süteménytészta; sütemények;

aprósütemény; teasütemény; amerikai palacsinták; palacsinták; briós; chips [gabonakészítmény];

cukrászsütemények; gyümölcsös sütemények, torták; lepényele (gyümölcsös); kekszek; sós kekszek; kenyér;

malomipari termékek; lisztek; gabonakészítmények; gríz, kuszkusz, búzadara; ételízesítő [fűszer]; fűszerek;

ízesítők; fűszerkeverék; ízesítőszerek; quiche [tésztában sült sós sodó]; szószok [ízesítőszerek, fűszeres

 mártások]; tésztaöntetek.

 ( 210 ) M 14 01827

 ( 220 ) 2014.06.12.

 ( 731 )  Balogh Tészta Zrt., Jászkarajenő (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, PATINORG KFT., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Tésztafélék; száraztészták; boglyas cérna; cérnametélt; szélesmetélt; hosszúmetélt; fodros nagykocka tészta;

kiskocka tészta; hullámos kocka tészta; eperlevél; szarvacska; kis szarvacska; kagyló tészta; kis kagyló tészta;

gépi tarhonya; lencse tarhonya; tarhonya; copfocska tészta; spagetti; spagetti vég; rizsszem tészta; rövid csőtészta;

bordás csőtészta; orsó tészta; olasz csavart tészta; makaróni; metélt tészta, vermicelli, nudli, galuska; farfalle;

penne; rigattoni; ravioli; pesto; taco; tortilla; nachos; metélttészta-alapú készételek; liszttartalmú ételek; snack

ételek (gabona alapú); tésztában sült pástétom; süteményekhez való tészta; süteménytészta; sütemények;

aprósütemény; teasütemény; amerikai palacsinták; palacsinták; briós; chips [gabonakészítmény];

cukrászsütemények; gyümölcsös sütemények, torták; lepényele (gyümölcsös); kekszek; sós kekszek; kenyér;

malomipari termékek; lisztek; gabonakészítmények; gríz, kuszkusz, búzadara; ételízesítő [fűszer]; fűszerek;

ízesítők; fűszerkeverék; ízesítőszerek; quiche [tésztában sült sós sodó]; szószok [ízesítőszerek, fűszeres

 mártások]; tésztaöntetek.

 ( 210 ) M 14 01828

 ( 220 ) 2014.06.12.

 ( 731 )  BiOnly Kft., Gagyapáti (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Csecsemők számára készült élelmiszerek, bébiételek.

 30    Tea, teaitalok, kakaó, cukor, szőlőcukor, rizs, tápióka, szágó, liszt, dara, gabonapehely és

gabonakészítmények (takarmányok kivételével); snack-termékek, tésztafélék; müzlik, amelyek lényegében

gabonából, gyümölcsökből, mogyorófélékből és/vagy cukorból állnak; gabonaszeletek, amelyek lényegében

gabonafélékből, müzliből, mogyorófélékből, gabonából, gyümölcsökből és/vagy cukorból állnak; fogyasztásra

 kész gabonaételek; az összes termék diétás használatra is.

  31    Búza, kukorica, magvak (gabona), mogyoró, rizs, rozs, szezám, zab.
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 ( 210 ) M 14 01834

 ( 220 ) 2014.06.11.

 ( 731 )  VEMOCO Telematics Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dósa Melinda, Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01839

 ( 220 ) 2014.06.16.

 ( 731 )  Lakatos Péter, Szentendre (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés,; sporttevékenység ; szakmai képzés; oktatás; sportlétesítmények üzemeltetése; testnevelés;

 személyes edzői szolgáltatások; sport edzőtábori szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 01848

 ( 220 ) 2014.06.16.

 ( 731 )  Rosmarin Zrt., Mártély (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth László, Dr. Horváth Ügyvédi Iroda, Hódmezővásárhely

 ( 541 ) Putzstein

 ( 511 )  3    Tisztítószerek; polírozó készítmények; zsíreltávolító, zsírtalanító készítmények, dörzsölő szerek; szappanok.

 ( 210 ) M 14 01851

 ( 220 ) 2014.06.16.

 ( 731 )  Beke Sándor László, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 210 ) M 14 01918

 ( 220 ) 2014.06.19.

 ( 731 )  ELO Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  BM Specht Böhm Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    CD-ROM (kompakt) lemezek; hangfelvételhordozók; hanglemezek.

 16    Kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; magazinok, revük [időszaki lapok]; nyomtatott publikációk;

nyomtatványok; tananyagok (szabadszavas megfogalmazás); tananyagcsomagok (szabadszavas megfogalmazás);

 tananyagsorozatok (szabadszavas megfogalmazás).

 41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; könyvkiadás; oktatás; oktatási tárgyú információk;

oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szövegek kiadása (nem

reklámcélú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; távoktatás (szabadszavas

megfogalmazás); levelező oktatás (szabadszavas megfogalmazás); otthon tanulás (szabadszavas megfogalmazás);

próbalecke (szabadszavas megfogalmazás); záróteszt (szabadszavas megfogalmazás); online tesztek

 (szabadszavas megfogalmazás).

 ( 210 ) M 14 01925

 ( 220 ) 2014.06.20.

 ( 731 )  Meződi József 50%, Budapest (HU)

 Németh Zoltán 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szilágyi János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

 hanglemezek.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 14 01967

 ( 220 ) 2014.06.20.

 ( 731 )  dr. Éless Tamás 50%, Budapest (HU)

 Éless Tímea 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SZÓLÓ

 ( 511 )   32    Mustok, szörpök.

 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 áru).

 ( 210 ) M 14 01981

 ( 220 ) 2014.06.24.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 17. szám, 2014.09.15.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1756



 ( 731 )  Lochner Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Tóth Sándor, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Mérő, jelző, ellenőrző, felügyeleti berendezések és felszerelések, GPS, GSM adatok továbbítására szolgáló

készülékek; riasztók; betörésgátló riasztókészülékek; riasztó rendszerek; biztonsági felszerelések;

 telekommunikációs eszközök.

 37    Szerelési szolgáltatások; elektromos berendezések felszerelése és javítása; riasztók felszerelése és javítása;

 telekommunikációs eszközök felszerelése és javítása.

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

figyelése; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; ingatlanok biztonsági felügyelete; járművek biztonsági

felügyelete; rakományok biztonsági felügyelete; riasztás jelzés, hibajelzés vagy állapotváltozás jelzés fogadása és

 továbbítása.

 ( 210 ) M 14 01982

 ( 220 ) 2014.06.24.

 ( 731 )  Katex Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Lifestyleshop

 ( 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 01983

 ( 220 ) 2014.06.24.

 ( 731 )  Katex Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Ruca Fighter

 ( 511 )  9    Fogvédők.

  28    Homokzsákok; ökölvívó kesztyűk; boxkesztyűk.

 ( 210 ) M 14 01984

 ( 220 ) 2014.06.24.

 ( 731 )  Katex Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) George's

 ( 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 01986
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 ( 220 ) 2014.06.23.

 ( 731 )  Tatarek Rezső Ferenc, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sütő Ágota, Budapest

 ( 541 ) iron box cross

 ( 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01991

 ( 220 ) 2014.06.25.

 ( 731 )  Deng Ye, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pátzay Péter Pál, Nagy-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 ofszet nyomdafestékek.

3    Tisztítószerek; tisztító és illatosító készitmények, 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 01992

 ( 220 ) 2014.06.25.

 ( 731 )  Deng Ye, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pátzay Péter Pál, Nagy-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 ofszet nyomdafestékek.

3    Tisztítószerek; tisztító és illatosító készitmények, 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 01993

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 17. szám, 2014.09.15.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1758



 ( 220 ) 2014.06.25.

 ( 731 )  Deng Ye, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pátzay Péter Pál, Nagy-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ofszet nyomdafestékek.

3    Tisztítószerek; tisztító és illatosító készitmények, 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 01997

 ( 220 ) 2014.06.24.

 ( 731 )  NASZÁLYTEJ Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Vác (HU)

 ( 740 )  dr. Krajnyák András, Dr. Krajnyák & Társa 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.

 32    Alkoholmentes italok; tejalapú és tejet tartalmazó italok, tejsavó alapú italok, gyümölcs, gyümölcsszirup

 hozzáadásával kászült italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, kiskereskedelmi

 tevékenység az 5,29,30 és 32 áruosztályba sorolt termékekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 14 02012

 ( 220 ) 2014.06.26.

 ( 731 )  BIGO BRAND LTD., East Grinstead, West Sussex (GB)

 ( 740 )  Dr. Ormós Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02013

 ( 220 ) 2014.06.26.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 17. szám, 2014.09.15.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1759



 ( 731 )  Pharmatéka Bt., Budapest (HU)

 ( 541 ) HYGIDERMA

 ( 511 )  3    Fertőtlenítő szappanok, fertőtlenítő krémek.

 5    Fertőtlenítő készítmények, fertőtlenítő szerek egészségügyi használatra, bőrfertőtlenítő készítmények.

 ( 210 ) M 14 02124

 ( 220 ) 2014.07.02.

 ( 731 )  HO-RA Kft., Abda (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Természetes vagy mesterséges jég, ehető jég, jégfrissítő italokhoz és ételekhez, jeges tea.

 32    Ásványvíz, forrásvíz, szénsavval dúsított vagy szénsavas víz, kezelt víz, ízesített víz, szénsavas üdítőitalok

és egyéb nem alkoholos italok, gyümölcsitalok, limonádé, gyümölcslé, nektár, szörp és egyéb készítmények

 italok előállításához.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; ásványvíz, forrásvíz, szénsavval dúsított vagy szénsavas víz, kezelt

víz, ízesített víz, szénsavas üdítőitalok és egyéb nem alkoholos italok, gyümölcsitalok, limonádé, gyümölcslé,

 nektár, szörp kis és nagykereskedelme, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 14 02136

 ( 220 ) 2014.07.03.

 ( 731 )  SAMOPTIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  dr. Péter Csaba, Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; 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 02139

 ( 220 ) 2014.07.03.

 ( 731 )  Rotovill Kft., Pécs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Mozgásoktatás óvodás korú gyermekek számára; mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás.

 44    Csoportos terápia; egészség felmérési vizsgálatok; egészséggel kapcsolatos szakmai konzultáció;

egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi

 tanácsadás; egyéni terápia;terápiás szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 14 02140

 ( 220 ) 2014.07.03.

 ( 731 )  Rotovill Kft., Pécs (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; háztartási

gépek, háztartási elektromos és elektronikus készülékek értékesítéséhez kapcsolódó nagykereskedelmi és

kiskereskedelmi szolgáltatások; háztartási készülékekhez alkatrészek értékesítése; hűtésre szolgáló

berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; hűtésre szolgáló berendezésekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; intemeten keresztüli vásárlásokhoz kapcsolódó, termékkezelésre és árakra

vonatkozó tájékoztatás internetes oldalakon; online áruházi nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 210 ) M 14 02200

 ( 220 ) 2014.07.09.

 ( 731 )  AXA Biztosító Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítások, biztosítási statisztikai szolgáltatások, biztosítási tanácsadás, biztosítási ügynöki tevékenység.

 ( 210 ) M 14 02201

 ( 220 ) 2014.07.09.

 ( 731 )  AXA Biztosító Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítások, biztosítási statisztikai szolgáltatások, biztosítási tanácsadás, biztosítási ügynöki tevékenység.

 ( 210 ) M 14 02269

 ( 220 ) 2014.07.16.

 ( 731 )  Duna Medical Center Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Farkas Yvette, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti és gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyógyszerészeti és gyógyászati

 eszközök reklámozása; orvosi, klinikai, kórházi, egészségügyi szolgáltatások reklámozása, marketingje.

  42    Orvosi, klinikai és egészségügyi kutatások és kutató szolgáltatások.

 44    Orvosi szolgáltatások; klinikai, kórházi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások, gyógyszerészeti és

 gyógyászati szolgáltatások; szanatórium, orvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos üzemeltetés.

 ( 210 ) M 14 02291

 ( 220 ) 2014.07.18.

 ( 731 )  DGP HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Rágyánszki Ákos, 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).

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

 karácsonyfadíszek.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 14 02372

 ( 220 ) 2014.07.24.

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

 ( 541 ) JONALOX

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 14 02373

 ( 220 ) 2014.07.24.

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

 ( 541 ) HINBEL

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 14 02429

 ( 220 ) 2014.07.30.

 ( 731 )  Li Qiang, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss Meggyesi Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházat, lábbeli, kalapáruk.

 ( 210 ) M 14 02487

 ( 220 ) 2014.08.06.

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

 ( 541 ) CRISSOL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
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 ( 210 ) M 14 02488

 ( 220 ) 2014.08.06.

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

 ( 541 ) HIXAMON

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 02489

 ( 220 ) 2014.08.06.

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

 ( 541 ) MIZIZON

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

 ( 210 ) M 14 02490

 ( 220 ) 2014.08.06.

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

 ( 541 ) NOZENO

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

 ( 210 ) M 14 02491

 ( 220 ) 2014.08.06.

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

 ( 541 ) OSECON

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

 ( 210 ) M 14 02492

 ( 220 ) 2014.08.06.

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

 ( 541 ) URYALOR

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 02493

 ( 220 ) 2014.08.06.

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

 ( 541 ) ZINZIBET

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

A rovat 109 darab közlést tartalmaz.
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