
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  205.987

 ( 151 )  2012.04.06.

 ( 210 )  M 05 00031

 ( 220 )  2005.01.05.

 ( 732 )  Cobra Electronics Corporation, Chicago, Illinois (US)

 ( 740 )  dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Rádiók, CD- (polgári hullámsávú) rádiók, hordozható rádiók, tengerészeti rádiók, radar/lézer detektorok,

amelyek olyan készülékek jelenlétét jelzik, amelyek az elhaladó járművek sebességét radar-, lézer- vagy kamera

technológiával képesek ellenőrizni és erről figyelmeztető jelzést küldenek válaszképpen a vezetőnek, ide nem

értve a navigáció, útvonaltervezés és/vagy járműkövetés céljára használt műholdas technológiát, GPS

rendszereket és/vagy GPS/GSM/GPRS rendszereket alkalmazó eszközöket, és/vagy az olyan berendezéseket,

 amelyek akadályérzékelő, ütközésre figyelmeztető vagy parkolást segítő eszközökként tudnak működni.

 ( 111 )  210.181

 ( 151 )  2013.07.05.

 ( 210 )  M 12 00951

 ( 220 )  2012.03.22.

 ( 732 )  Szíjgyártó János, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Szakál Róbert, dr. Szakál Róbert 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.

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

 ( 111 )  212.777

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 12 03076

 ( 220 )  2012.08.27.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vittay Dorottya jogtanácsos, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  Luxor

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

kivételével)ide nem értve az írógépeket, lemeztároló egységeket, számítógép-kiegészítők tárolására szolgáló

konténereket, irattálcákat, irodai lyukasztókat, festékszalagokat, pecséteket, bélyegzőket, bélyegzőpárnákat és

 bélyegzőhöz való festékeket, tanítási és oktató anyagokat, nyomdabetűket és kliséket.

 35    Szerencsejátékokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós

 reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
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 ( 111 )  213.064

 ( 151 )  2014.07.08.

 ( 210 )  M 13 01403

 ( 220 )  2013.05.22.

 ( 732 )  Google Inc., Mountain View, California (US)

 ( 300 )  TO/M/13/02737 2013.02.07. TO

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes hardver; számítógép-perifériák; viselhető számítógépes perifériák; perifériák mobil

eszközökhöz; hordozható perifériák mobil eszközökhöz; számítógépes hardverek adatok távoli hozzáféréséhez és

továbbításához; számítógépes perifériák adatok távoli hozzáféréséhez és továbbításához; perifériák mobil

eszközökhöz adatok távoli hozzáféréséhez és továbbításához; számítógépes hardver adatok és képi jelek

megjelenítéséhez; számítógépes perifériák adatok és képi jelek megjelenítéséhez; perifériák mobil eszközökhöz

 adatok és képi jelek megjelenítéséhez; számítógépes szoftverek.

 ( 111 )  213.727

 ( 151 )  2014.09.11.

 ( 210 )  M 13 02195

 ( 220 )  2013.07.31.

 ( 732 )  Egészségkártya Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Diagnosztikai szolgáltatások online foglalása gyógyszertárakon keresztül.

 ( 111 )  214.147

 ( 151 )  2014.10.20.

 ( 210 )  M 14 00583

 ( 220 )  2014.02.25.

 ( 732 )  Checkers Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.148

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00727

 ( 220 )  2014.03.10.

 ( 732 )  Breitenbach István, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  214.149

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 01096

 ( 220 )  2014.04.09.
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 ( 732 )  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

kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; telefon-összeköttetések; mobil eszköz segítségével történő bolti,

 internetes és peer to peer fizetés.

 ( 111 )  214.150

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00181

 ( 220 )  2014.01.20.

 ( 732 )  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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.151

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00791

 ( 220 )  2014.03.17.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  214.152
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 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00790

 ( 220 )  2014.03.17.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  214.153

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00789

 ( 220 )  2014.03.17.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  214.154

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 01405

 ( 220 )  2014.05.05.

 ( 732 )  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

 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).

 ( 111 )  214.155

 ( 151 )  2014.10.21.
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 ( 210 )  M 14 01521

 ( 220 )  2014.05.13.

 ( 732 )  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).

 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).

 ( 111 )  214.156

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 12 03518

 ( 220 )  2012.09.26.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  214.157

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 13 01051

 ( 220 )  2013.04.18.

 ( 732 )  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
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 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).

 ( 111 )  214.158

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00090

 ( 220 )  2014.01.13.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  214.159

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00350

 ( 220 )  2014.02.05.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  214.160

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00457

 ( 220 )  2014.02.13.

 ( 732 )  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.

 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.
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 ( 111 )  214.161

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00581

 ( 220 )  2014.02.25.

 ( 732 )  Checkers Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Délibusz az ebédjárat!

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.162

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00706

 ( 220 )  2014.03.07.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  214.163

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00707

 ( 220 )  2014.03.07.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  214.164
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 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00715

 ( 220 )  2014.03.10.

 ( 732 )  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

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.

 ( 111 )  214.165

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00716

 ( 220 )  2014.03.10.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  214.166

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00824

 ( 220 )  2014.03.19.

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

 ( 111 )  214.167

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00835

 ( 220 )  2014.03.19.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  214.168

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 01203

 ( 220 )  2014.04.17.

 ( 732 )  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

szolgáltatások; talajjavítással kapcsolatos információs szolgáltatások; szolgáltatások mezőgazdasági vegyszerek

 hatékonyságának értékelésére.

  44    Mezőgazdasággal kapcsolatos szaktanácsadás.

 ( 111 )  214.169

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 01208

 ( 220 )  2014.04.17.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  214.170
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 ( 151 )  2014.10.22.

 ( 210 )  M 14 01701

 ( 220 )  2014.05.29.

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

 ( 541 )  TIGRAL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.171

 ( 151 )  2014.10.22.

 ( 210 )  M 14 01601

 ( 220 )  2014.05.20.

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

 ( 541 )  EROMAX

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.172

 ( 151 )  2014.10.22.

 ( 210 )  M 14 01602

 ( 220 )  2014.05.20.

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

 ( 541 )  STRONGIS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.173

 ( 151 )  2014.10.22.

 ( 210 )  M 14 01603

 ( 220 )  2014.05.20.

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

 ( 541 )  DUROFIL

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények az urogenitális rendszer zavarainak és megbetegedéseinek

 megelőzésére és kezelésére, valamint szexuális rendellenességek megelőzésére és kezelésére.

 ( 111 )  214.174

 ( 151 )  2014.10.22.

 ( 210 )  M 14 01605

 ( 220 )  2014.05.20.

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

 ( 541 )  AMIR

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.175

 ( 151 )  2014.10.22.

 ( 210 )  M 14 01606

 ( 220 )  2014.05.20.

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

 ( 541 )  SARTABLOC

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.176
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 ( 151 )  2014.10.22.

 ( 210 )  M 14 01607

 ( 220 )  2014.05.20.

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

 ( 541 )  ARBICEN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.177

 ( 151 )  2014.10.22.

 ( 210 )  M 14 01608

 ( 220 )  2014.05.20.

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

 ( 541 )  IRBELON

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.178

 ( 151 )  2014.10.22.

 ( 210 )  M 14 01609

 ( 220 )  2014.05.20.

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

 ( 541 )  HYPERBLOC

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.179

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 01674

 ( 220 )  2014.05.26.

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

 ( 740 )  dr. Ruszthy Dániel, Budapest

 ( 541 )  Gyógytárs Egészségbiztosítás

 ( 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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 21. szám, 2014.11.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2296



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.

 ( 111 )  214.180

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 01179

 ( 220 )  2014.04.15.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  214.181

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 01778

 ( 220 )  2014.06.05.

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

 ( 541 )  JOMITIN

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

 ( 111 )  214.182

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 01779

 ( 220 )  2014.06.05.

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

 ( 541 )  KRUFTON

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

 ( 111 )  214.183

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 01780

 ( 220 )  2014.06.05.

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

 ( 541 )  OBABON

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

 ( 111 )  214.184

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 01425
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 ( 220 )  2014.05.06.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  214.185

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 00944

 ( 220 )  2014.03.27.

 ( 732 )  Adelite Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé.

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

 ( 111 )  214.186

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 01066

 ( 220 )  2014.04.04.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  214.187

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 00816

 ( 220 )  2014.03.19.

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

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

  
( 546 )
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 ( 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).

 ( 111 )  214.188

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 00817

 ( 220 )  2014.03.19.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  214.189

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 00818

 ( 220 )  2014.03.19.

 ( 732 )  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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 21. szám, 2014.11.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2299



 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).

 ( 111 )  214.190

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 00928

 ( 220 )  2014.03.27.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  214.191

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 00688

 ( 220 )  2014.03.07.

 ( 732 )  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;

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).
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 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).

 ( 111 )  214.192

 ( 151 )  2014.10.29.

 ( 210 )  M 13 03574

 ( 220 )  2013.11.28.

 ( 732 )  ECOsynergy Gazdasági Tanácsadó Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 111 )  214.193

 ( 151 )  2014.10.29.

 ( 210 )  M 13 03772

 ( 220 )  2013.12.16.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  214.194

 ( 151 )  2014.10.29.

 ( 210 )  M 14 00929

 ( 220 )  2014.03.27.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  214.195

 ( 151 )  2014.10.29.

 ( 210 )  M 14 01189

 ( 220 )  2014.04.16.

 ( 732 )  GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Carrigaline, County Cork (IE)
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 ( 740 )  Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  GREDERA

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

 ( 111 )  214.196

 ( 151 )  2014.10.29.

 ( 210 )  M 14 01190

 ( 220 )  2014.04.16.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  214.197

 ( 151 )  2014.10.29.

 ( 210 )  M 14 01188

 ( 220 )  2014.04.16.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  214.198

 ( 151 )  2014.10.29.

 ( 210 )  M 14 00799

 ( 220 )  2014.03.18.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  214.199

 ( 151 )  2014.10.29.

 ( 210 )  M 14 00038

 ( 220 )  2010.11.08.

 ( 732 )  MHCS, F- Epernay (FR)

 ( 740 )  Danubia, Budapest

 ( 541 )  YELLOW LABEL

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

 ( 111 )  214.241
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 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 00556

 ( 220 )  2014.02.24.

 ( 732 )  Rácz Zsoltné, Budapest (HU)

 ( 541 )  HED

 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 111 )  214.242

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 01408

 ( 220 )  2014.05.05.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  214.243

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 00926

 ( 220 )  2014.03.26.

 ( 732 )  Szabó András, Pápa (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Újságok, folyóiratok.

  41    Könyv- és újságkiadás.

 ( 111 )  214.244

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 00923

 ( 220 )  2014.03.26.

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

  

( 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.
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 ( 111 )  214.245

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 01409

 ( 220 )  2014.05.05.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  214.246

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 00306

 ( 220 )  2014.01.31.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  214.247

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 01170

 ( 220 )  2014.04.15.

 ( 732 )  Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 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.
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 ( 111 )  214.248

 ( 151 )  2014.11.04.

 ( 210 )  M 14 00308

 ( 220 )  2014.01.31.

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 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.

 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.

 ( 111 )  214.250

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 00796

 ( 220 )  2014.03.17.

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  214.251

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 01169

 ( 220 )  2014.04.15.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  214.252

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 00037

 ( 220 )  2014.01.24.

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

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  214.253

 ( 151 )  2014.11.04.

 ( 210 )  M 14 00307

 ( 220 )  2014.01.31.

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 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

életmóddal kapcsolatos áruminták terjesztése; egészséges életmóddal, egészségmegőrzéssel kapcsolatos
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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.

A rovat 70 darab közlést tartalmaz. 
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