
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  206.681

 ( 151 )  2012.07.09.

 ( 210 )  M 11 02567

 ( 220 )  2011.08.11.

 ( 732 )  PREMED PHARMA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 )  Supracor - Lézeres látásjavítás, ami visszaforgatja az idő kerekét

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék, orvosi, szemészeti optikai és egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák orvosi, szemészeti optikai

 és egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 44    Orvosi szolgáltatások; orvosi és egészségügyi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások, szemészeti

szolgáltatások, optikus szolgáltatások, optikai és szemészeti konzultáció; optikai és szemészeti

megbetegedésekkel kapcsolatos betegellátás, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok

 részére.

 ( 111 )  206.682

 ( 151 )  2012.07.09.

 ( 210 )  M 11 02568

 ( 220 )  2011.08.11.

 ( 732 )  PREMED PHARMA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 )  Supracor - Lézeres Látásjavítás szülőknek és nagyszülőknek

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 44    Orvosi szolgáltatások; orvosi és egészségügyi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások, szemészeti

szolgáltatások, optikus szolgáltatások, optikai és szemészeti konzultáció; optikai és szemészeti

megbetegedésekkel kapcsolatos betegellátás, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok

 részére.

 ( 111 )  206.918

 ( 151 )  2012.08.06.

 ( 210 )  M 11 01653

 ( 220 )  2011.05.26.

 ( 732 )  Vuelta Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; szórakoztatás;

 időmérés sporteseményeken; konferenciák szervezése; sportversenyek szervezése; vidámparkok.

 ( 111 )  207.258

 ( 151 )  2012.09.11.

 ( 210 )  M 11 03059

 ( 220 )  2011.09.28.

 ( 732 )  Consigna Controlling Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Blife életprogram

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 ( 111 )  208.944

 ( 151 )  2013.02.21.

 ( 210 )  M 04 04267

 ( 220 )  2004.10.19.

 ( 732 )  Nádasi Sándor, Szentendre (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Farmer felsőruházati termékek.

 ( 111 )  210.392

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 210 )  M 10 03227

 ( 220 )  2010.11.02.

 ( 732 )  MTM-SBS Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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 ( 111 )  210.393

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 210 )  M 10 03228

 ( 220 )  2010.11.02.

 ( 732 )  MTM-SBS Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  PRO 4

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

egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata

áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 karácsonyfadíszek.

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

  38    Távközlés.

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

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

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

 ( 111 )  211.313

 ( 151 )  2013.11.14.

 ( 210 )  M 12 02925

 ( 220 )  2012.08.14.

 ( 732 )  evopro SSC Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tapolczai Nóra, Tapolczai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  evo group

 ( 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).

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.665

 ( 151 )  2014.09.08.

 ( 210 )  M 13 01546

 ( 220 )  2013.05.31.

 ( 732 )  Fazekas Zoltán, Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 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).

 ( 111 )  213.667

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 13 03825

 ( 220 )  2013.12.19.

 ( 732 )  ZFW Hortiservice Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AMINORET

 ( 511 )   44    Növények terméshozamának növelésére és kondicionálására szolgáló komplex technológiai szolgáltatások.

 ( 111 )  213.668

 ( 151 )  2014.09.09.

 ( 210 )  M 13 03086

 ( 220 )  2013.10.25.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth György ügyvéd, dr. Horváth- dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Göd

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, 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).

 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 )  213.728

 ( 151 )  2014.09.11.

 ( 210 )  M 13 02698
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 ( 220 )  2013.09.18.

 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Török Éva, Budapest

 ( 541 )  Next Business 600

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Adósságrendezési szolgáltatások; adóval kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékenység;

balesetbiztosítás; bankügyletek; bélyegek értékbecslése; bérházak kezelése; betegségbiztosítás; biztosítási

statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; csekkek

hitelességének ellenőrzése; ékszerek értékbecslése; életbiztosítás; elszámolóházak; értékek letétbe helyezése;

faktorálási szolgáltatások; felszámolói szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási szolgáltatások; gondoskodási alap

szolgáltatások; gyapjúanyagok értékbecslése; gyűjtések szervezése; hajókárbiztosítás; hitelirodák; hitelkártyák

kibocsátása; hitelkártya-szolgáltatások; információk nyújtása biztosítási ügyekben; ingatlankezelés;

ingatianlízing; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek; irodák [ingatlanok} bérlete; javítási költségbecslés

[pénzügyi becslés]; jelzálog-hitelezés; jótékonysági célú gyűjtések; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön nyújtása

kezességvállalás mellett; környezetszennyezési kvótával kapcsolatos ügynöki tevékenység; követelésbehajtási

ügynökségek; lábon álló fa értékbecslése; lakásbérlet; lakásügynökségek; lakbérbehajtás; mezőgazdasági

ingatlanok bérlete; műtárgyak értékbecslése; numizmatikai értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online

banki szolgáltatások; óvadék, kezesség; pénzügyek intézése építőipari projektekhez; pénzügyi elemzések;

pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül;

pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; pénzváltás; régiségek

értékbecslése; részletfizetéses hitelnyújtás; szállásügynökségek [apartmanok]; széfletét szolgáltatások;

takarékpénztárak szolgáltatásai; terhelőkártya-szolgáltatások; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése; tűzkár

 elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása; vagyonkezelés; vámügynöki tevékenység; zálogkölcsönzés.

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

 ( 111 )  213.735

 ( 151 )  2014.09.15.

 ( 210 )  M 13 02113

 ( 220 )  2013.07.23.

 ( 732 )  Schmidt Tamásné, Győr-Ménfőcsanak (HU)

 Schmidt Balázs, Győr-Ménfőcsanak (HU)

  

( 591 )

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

 fogkrémek.

 ( 111 )  214.200

 ( 151 )  2014.10.30.

 ( 210 )  M 14 00889

 ( 220 )  2014.03.24.

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

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs, Székesfehérvár

 ( 541 )  Tylacol

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 ( 111 )  214.201

 ( 151 )  2014.10.30.

 ( 210 )  M 14 01139

 ( 220 )  2014.04.11.

 ( 732 )  Szikora István, Budapest (HU)

 ( 541 )  Eszem-Iszom, Dínom-Dánom

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.202

 ( 151 )  2014.10.30.

 ( 210 )  M 14 00893

 ( 220 )  2014.03.23.

 ( 732 )  Horváth László, Sásd (HU)

 ( 740 )  dr. Mendlik György, Tahi

 ( 541 )  ADVANTECH

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.203

 ( 151 )  2014.10.30.

 ( 210 )  M 14 00888

 ( 220 )  2014.03.24.

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

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs, Székesfehérvár

 ( 541 )  Trierra

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 ( 111 )  214.204

 ( 151 )  2014.10.30.

 ( 210 )  M 14 01259

 ( 220 )  2014.04.24.

 ( 732 )  Stafford-Miller (Ireland) Limited, Dungarvan, Co. Waterford (IR)
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 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A savanyú igazság

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

 fogfehérítő szerek és fehérítést gyorsítók, kozmetikai folteltávolító készítmények fogakra.

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

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

 dentálhigiéniás célokra.

  10    Fogászati tálcák fehérítő készítményekhez.

  21    Fogkefék, fogpiszkálók, fogselyem.

 ( 111 )  214.205

 ( 151 )  2014.10.31.

 ( 210 )  M 12 02536

 ( 220 )  2012.07.16.

 ( 732 )  E-Business Group Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Csoba Sándor, Dr. Csoba Ügyvédi Iroda, Sopron

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára;

eladási propaganda mások számára; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;

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

 szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 111 )  214.206

 ( 151 )  2014.10.31.

 ( 210 )  M 12 03516

 ( 220 )  2012.11.07.

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fejtámaszok [bútorok]; fellépők, nem fémből; fémbútorok; fiókok; fogasok [bútorok]; folyóirattartók; fonott
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kosarak; fotelek, kar(os)székek; függönyakasztók; függönyakasztók [összefogók]; függönygörgők, gurigurik;

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

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

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

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

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

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

[tároláshoz, szállításhoz]; kosarak, nem fémből; könyvespolcok; könyvtartók [bútorzat]; kulcstartó táblák; ládák,

dobozok, nem fémből; lécek, rudak képkeretekhez; lefolyókhoz eltávolítható burkolatok; lépcsőszőnyegekhez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 zsúrkocsik [bútorok].

  40    Famegmunkálás.

 ( 111 )  214.207

 ( 151 )  2014.10.31.

 ( 210 )  M 13 03617

 ( 220 )  2013.12.02.

 ( 732 )  KBOSS Kft., Szentendre (HU)

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

 ( 541 )  SZÁMLÁZZ.HU

 ( 511 )   35    Számlázási szolgáltatások.

 42    Nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele számlák készítéséhez

 számítógépes hálózatokon intraneteken és az interneten.

 ( 111 )  214.208

 ( 151 )  2014.10.31.

 ( 210 )  M 14 01331

 ( 220 )  2014.04.29.

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

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

 ( 541 )  Fortuna Ponyva

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  214.209

 ( 151 )  2014.10.31.

 ( 210 )  M 14 01454

 ( 220 )  2014.05.08.

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

 ( 541 )  SYMVENU

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  214.210

 ( 151 )  2014.10.31.

 ( 210 )  M 14 00479

 ( 220 )  2014.02.18.

 ( 732 )  Nagy Gyula, Téglás (HU)

  

( 546 )

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

  39    Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, palackozási szolgáltatások.

 ( 111 )  214.211

 ( 151 )  2014.10.31.

 ( 210 )  M 14 01211

 ( 220 )  2014.04.17.

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

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  

( 546 )

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

  37    Építkezés.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.212

 ( 151 )  2014.10.31.

 ( 210 )  M 14 01332

 ( 220 )  2014.04.29.

 ( 732 )  Civil Kollégium Alapítvány, Kunszentmiklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés.
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 ( 111 )  214.213

 ( 151 )  2014.10.31.

 ( 210 )  M 14 01451

 ( 220 )  2014.05.08.

 ( 732 )  BADALIANVERY GAYANE, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

adagolóautomaták kölcsönzése; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati

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

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

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

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

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

 szolgáltatások; televíziós reklámozás.

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

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

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

 szerverbérlés; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások.

 ( 111 )  214.215

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 00740

 ( 220 )  2014.03.12.

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

 ( 541 )  Unmanned Aerial System Cluster (UAS_C)

 ( 511 )   37    Repülőgépek karbantartása és javítása.

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

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

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

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

 lebonyolítása.

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

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

 ( 111 )  214.216

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 01702

 ( 220 )  2014.05.29.

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

 ( 541 )  TICOTROMB

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 111 )  214.217

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 01652

 ( 220 )  2014.05.22.

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

 ( 541 )  SENFIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.218

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 01653

 ( 220 )  2014.05.22.

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

 ( 541 )  VEFIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.219

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 00861

 ( 220 )  2014.03.24.

 ( 732 )  Kapu-ker Kft., Ságvár (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ütközők fémből.

  37    Nyílászárók javítása, nyílászárók szerelése; nyílászárók beszerzése.

 ( 111 )  214.220

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 00853

 ( 220 )  2014.03.21.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
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lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  214.221

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 00246

 ( 220 )  2014.01.28.

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

 ( 541 )  EURO-MOTORS

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.222

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 01358

 ( 220 )  2014.04.30.

 ( 732 )  Zhou Quan, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.223

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 01239

 ( 220 )  2014.04.23.

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

 ( 740 )  dr. Halász Bence György, Pilisvörösvár

 ( 541 )  WEBSAS

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.224

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 01238

 ( 220 )  2014.04.23.
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 ( 732 )  Websas.hu Kft., Tagyon (HU)

 ( 740 )  dr. Halász Bence György, Pilisvörösvár

 ( 541 )  BABILON

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.225

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 00854

 ( 220 )  2014.03.21.

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  214.226

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 00747

 ( 220 )  2014.03.12.

 ( 732 )  COFIDIS Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 zálogkölcsönzés.

 ( 111 )  214.227

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 00987

 ( 220 )  2014.03.31.

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

 ( 740 )  dr. Tatár Jeromos, Dr. Tatár Jeromos Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.228

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 01700

 ( 220 )  2014.05.29.

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

 ( 541 )  GENERVIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.229

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 01231

 ( 220 )  2014.04.18.

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.230

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 00982

 ( 220 )  2014.03.31.

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

 ( 541 )  Mama Kiddies

 ( 511 )   12    Babakocsik; biztonsági gyermekülések járművekbe.

  20    Magas székek gyermekeknek.

 ( 111 )  214.231

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 01470

 ( 220 )  2014.05.09.

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

 ( 740 )  dr. Kungli Zoltán, Győr

  

( 546 )
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 ( 511 )   41    Vízi élménypark.

 ( 111 )  214.232

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 01342

 ( 220 )  2014.04.29.

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

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

 ( 541 )  DOLUXIO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

 ( 111 )  214.233

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 00625

 ( 220 )  2014.02.28.

 ( 732 )  Sonkoly Zsófia, Budakalász (HU)

 Sonkoly Brigitta, Budakalász (HU)

 ( 541 )  Kicsicake

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 111 )  214.234

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 00864

 ( 220 )  2014.03.24.

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

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

  

( 546 )

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

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

 műanyag lemezekkel kapcsolatban.

  40    Anyagok összeállítása mások megrendelése szerint; műanyagok méretre vágása.

 ( 111 )  214.235

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 01341

 ( 220 )  2014.04.29.

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

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

 ( 541 )  BROXIO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

 ( 111 )  214.236

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 00128
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 ( 220 )  2014.01.16.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Paradicsom (friss).

 ( 111 )  214.237

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 01475

 ( 220 )  2014.05.09.

 ( 732 )  Magyar Helsinki Bizottság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 összeállítása.

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

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

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

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

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

 lebonyolítása, szövegek kiadása (nem reklámcélú).

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

 ( 111 )  214.238

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 01237

 ( 220 )  2014.04.23.

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

 ( 740 )  dr. Halász Bence György, Pilisvörösvár

 ( 541 )  NETEAGLE

 ( 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).
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 ( 111 )  214.239

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 01113

 ( 220 )  2014.04.09.

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

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

 ( 541 )  Gombolyda

 ( 511 )  23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.240

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 00977

 ( 220 )  2014.03.31.

 ( 732 )  Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Vrindávana - Gangótri jógarendszer

 ( 511 )   41    Vallásoktatás.

 ( 111 )  214.254

 ( 151 )  2014.11.04.

 ( 210 )  M 14 01108

 ( 220 )  2014.04.09.

 ( 732 )  Müller Tibor, Eisenstadt (AT)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Táplálékkiegészítők és diétás készítmények.

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

 energiaitalok; izotóniás italok; sportitalok.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és tárolása.

 ( 111 )  214.255

 ( 151 )  2014.11.06.

 ( 210 )  M 13 03797

 ( 220 )  2013.12.18.

 ( 732 )  Fellowes Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Adámi Csaba, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Irodai felszerelések (a bútorok kivételével).

 35    Irodagépek és készülékek kölcsönzése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi

vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing; piackutatás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság
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szakértői szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

könyvvizsgálat; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari

projektekhez; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;

 üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

 40    Hulladék- és szemétégetés; hulladék- és szemétmegsemmisítés; hulladék- és szemét újra

feldolgozása/hasznosítása; hulladékkezelés [átalakítás]; hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása;

 információ anyagkezelésről.

 ( 111 )  214.261

 ( 151 )  2014.11.12.

 ( 210 )  M 14 01741

 ( 220 )  2014.06.03.

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

 ( 541 )  NEUTICOL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.262

 ( 151 )  2014.11.12.

 ( 210 )  M 14 00386

 ( 220 )  2014.02.07.

 ( 732 )  Natural Pharmaceuticals Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, dr. Kerpel Dávid, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, étrend-kiegészítők,

 galenikus készítményként, így különösen por, kapszula, tabletta, drazsé vagy folyékony formában.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.263

 ( 151 )  2014.11.12.

 ( 210 )  M 14 00385

 ( 220 )  2014.02.07.

 ( 732 )  Natural Pharmaceuticals Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, dr. Kerpel Dávid, Budapest

 ( 541 )  OmegaMarine Forte +

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, étrend-kiegészítők

 galenikus készítményként, így különösen por, kapszula, tabletta, drazsé vagy folyékony formában.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.264

 ( 151 )  2014.11.12.

 ( 210 )  M 14 00383

 ( 220 )  2014.02.07.

 ( 732 )  SZOBI ITALGYÁRTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyárlőrinc (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Mária, Kecskemét

 ( 541 )  SZOBI - egy íz ami velünk marad.

 ( 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
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 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, élő állatok, friss gyümölcsök és zöldségek,

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

 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 )  214.265

 ( 151 )  2014.11.12.

 ( 210 )  M 14 00271

 ( 220 )  2014.01.30.

 ( 732 )  Tancsa Zoltán, Szekszárd (HU)

  
( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.266

 ( 151 )  2014.11.12.

 ( 210 )  M 14 01249

 ( 220 )  2014.04.23.

 ( 732 )  Honeywell International Inc., Morristown, New Jersey, Delaware (US)

 ( 740 )  Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  AFTERMARKET

 ( 511 )   37    Fűtési, szellőztető és légkondicionáló rendszerek felszerelési, létesítési és szervízelési szolgáltatásai.

 ( 111 )  214.267

 ( 151 )  2014.11.12.

 ( 210 )  M 14 00883

 ( 220 )  2014.03.24.

 ( 732 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs, Székesfehérvár

 ( 541 )  Doxyphyl

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 ( 111 )  214.268

 ( 151 )  2014.11.12.

 ( 210 )  M 14 00750

 ( 220 )  2014.03.12.
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 ( 732 )  Innovatív Munkaerő Fejlesztő Szociális Szövetkezet, Báránd (HU)

 ( 740 )  Boros Beáta Judit, Berettyóújfalu

 ( 541 )  BÁRÁNDIKUM

 ( 511 )   29    Aszalt gyümölcsök.

  30    Tésztafélék.

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

 áru).

 ( 111 )  214.269

 ( 151 )  2014.11.12.

 ( 210 )  M 14 01241

 ( 220 )  2014.04.23.

 ( 732 )  Castrum Officium Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 )  214.270

 ( 151 )  2014.11.12.

 ( 210 )  M 14 01172

 ( 220 )  2012.06.13.

 ( 732 )  Sports et Loisirs, Altorf (FR)

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

 ( 541 )  GES

 ( 511 )  25    Ruházat, ruhaneműk, nevezetesen dzsekik, sportos kabátok, sport-egyenruhafelsők, vízhatlan ruházat,

 sporttrikók és térdnadrágok sporthoz, sportlábbelik.

 28    Torna- és sportcikkek (kivéve ruházat, lábbeli és lábtörlők); atlétikai készülékek és felszerelések, többek

között futóversenyekhez, úgymint startblokkok, váltóbotok, kereplők; készülékek és felszerelések

akadályugráshoz, magasugráshoz és rúdugráshoz, többek között akadályok, rudak, szőnyegek és fogadó területek;

gumi ugróasztalok; ugrókötelek, ugrórudak, teleszkópos mércék magasugráshoz, jelződeszkák és tálcák; Judo

szőnyegek, tatamik, ökölvívó ring; készülékek és felszerelések súlylökéshez, gerelyhajításhoz, diszkoszvetéshez

és kalapácsvetéshez, többek között súlyok, gerelyek, diszkoszok, kalapácsok; készülékek és felszerelések

testépítéshez; bordásfalak, svédpadok, táncrudak; készülékek és felszerelések csapatsportokhoz, többek között

kézilabdához, röplabdához, kosárlabdához, futballhoz, rögbihez, különösen labdák kézilabdához, röplabdához,

kosárlabdához, futballhoz, rögbihez, állítható és levehető kosárlabda kosarak, karikák, hálók és palánkok,

röplabda hálók, strandröplabda hálók; székek bíróknak; készülékek és felszerelések teniszhez és tollaslabdához,

többek között teniszütők, tollaslabdaütők, tollaslabda labdák, teniszlabdák; készülékek és felszerelések
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bokszoláshoz, többek között bokszzsákok, habszivacs szőnyegek, ringvásznak, kötelek és sarokpárnák;

 készülékek és felszerelések atlétikához és tornához, többek között kötelek, tornaszerek.

 ( 111 )  214.271

 ( 151 )  2014.11.12.

 ( 210 )  M 14 01130

 ( 220 )  2014.04.09.

 ( 732 )  Michael Irsay, Passau (DE)

 ( 740 )  dr. Császár Gábor, Budapest

 ( 541 )  PRO-SHAKE.COM THE TECHNOLOGY

 ( 511 )  5    Protein étrend-kiegészítők; diétás italok gyógyászati használatra.

  29    Milk-shake-ek; tejes italok, főként tejet tartalmazó.

  32    Eszenciák italok előállításához; izotóniás italok; készítmények italok előállításához; tejsavó alapitalok.

 ( 111 )  214.272

 ( 151 )  2014.11.12.

 ( 210 )  M 14 01129

 ( 220 )  2014.04.09.

 ( 732 )  Michael Irsay, Passau (DE)

 ( 740 )  dr. Császár Gábor, Budapest

 ( 541 )  VALDOCAFE ADVANCED ESPRESSO TECHNOLOGY

 ( 511 )   30    Kávé; kávéalapú italok; kávé, pörköletlen; kávé tejjel.

  43    Kávéházak.

 ( 111 )  214.273

 ( 151 )  2014.11.12.

 ( 210 )  M 13 02889

 ( 220 )  2013.10.03.

 ( 732 )  Mészáros Ferenc, Piliscsév (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek, adatbázis kezelő szoftverek.

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

berendezések, környezetvédelemmel kapcsolatos készülékek és berendezések, széndioxid kezelésére és

 redukciójára szolgáló készülékek és berendezések.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, marketing és

 médiakommunikációval kapcsolatos adminisztráció.

  38    Távközlés, szerverparkok üzemeltetése, adatbázisok fenntartása, hozzáférés biztosítása.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, műszaki fejlesztés, online

 fizetési megoldások fejlesztése, karbantartása.

  45    Szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogok értékesítése, licencia adás, lincencia transzfer.

 ( 111 )  214.274
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 ( 151 )  2014.11.12.

 ( 210 )  M 13 03860

 ( 220 )  2013.12.21.

 ( 732 )  Hobbyművész Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Érdi Katalin, Vass és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 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).

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

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

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

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); nagykereskedelem és bolti kiskereskedelem (festők,

dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek által használt festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló

szerek; fetőanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták; papírok, kartonok és ezen anyagokból készült

termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy

háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészekr részére; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; csomagolásra

 szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék) továbbá kereskedelmi bolthálózat működtetése.

 ( 111 )  214.275

 ( 151 )  2014.11.12.

 ( 210 )  M 13 02888

 ( 220 )  2013.10.03.

 ( 732 )  Mészáros Ferenc, Piliscsév (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek, adatbázis kezelő szoftverek.

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

berendezések, környezetvédelemmel kapcsolatos készülékek és berendezések, széndioxid kezelésére és

 redukciójára szolgáló készülékek és berendezések.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, marketing és

 médiakommunikációval kapcsolatos adminisztráció.

  38    Távközlés, szerverparkok üzemeltetése, adatbázisok fenntartása, hozzáférés biztosítása.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, műszaki fejlesztés, online
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 fizetési megoldások fejlesztése, karbantartása.

  45    Szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogok értékesítése, licencia adás, licencia transzfer.

 ( 111 )  214.276

 ( 151 )  2014.11.12.

 ( 210 )  M 14 00884

 ( 220 )  2014.03.24.

 ( 732 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs, Székesfehérvár

 ( 541 )  Coliphyl

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 ( 111 )  214.277

 ( 151 )  2014.11.12.

 ( 210 )  M 14 00882

 ( 220 )  2014.03.24.

 ( 732 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs, Székesfehérvár

 ( 541 )  Lincophyl

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 ( 111 )  214.278

 ( 151 )  2014.11.12.

 ( 210 )  M 14 00881

 ( 220 )  2014.03.24.

 ( 732 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs, Székesfehérvár

 ( 541 )  Erra-60

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 ( 111 )  214.279
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 ( 151 )  2014.11.12.

 ( 210 )  M 14 00762

 ( 220 )  2014.03.13.

 ( 732 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., 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 )  214.280

 ( 151 )  2014.11.12.

 ( 210 )  M 14 00757

 ( 220 )  2014.03.13.

 ( 732 )  ComInnex Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  SMARTDIVERSITY

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos vegyi termékek (vegyi reagensek, nem humán vagy állatgyógyászati használatra; vegyi

 termékek tudományos használatra (nem humán vagy állatgyógyászati használatra)).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények (gyógyszervegyészeti készítmények, gyógyszerészeti

készítmények, vegyi készítmények gyógyászati használatra, vegyi termékek gyógyszerészeti használatra, vegyi

 reagensek humán vagy állatgyógyászati használatra).

 ( 111 )  214.281

 ( 151 )  2014.11.12.

 ( 210 )  M 14 00760

 ( 220 )  2014.03.13.

 ( 732 )  Mogyorósi Gergely, Kópháza-Koljnof (HU)

 ( 740 )  dr. Markó József, Budapest

 ( 541 )  ŠTRABANCI

 ( 511 ) 9    Zenei hangfelvételek; zenei kazetták; zenei videofelvételek szalagon; zene tárolására szolgáló lézerlemezek

 és zenei felvételek lemezek formájában.

  35    Reklámozási és promóciós szolgáltatások; koncertek promóciója [reklámozása].

 41    Zeneoktatás; zeneszerzés; zene rögzítése; zene komponálása; zenei felvételek készítése; zenei előadás; zenei

produkciók, zenés koncertek, zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzési szolgáltatások; zenei együttesek élő

 fellépései, előadásai és koncertek szervezése.

 ( 111 )  214.282

 ( 151 )  2014.11.12.

 ( 210 )  M 14 00637

 ( 220 )  2014.03.03.

 ( 732 )  SunStar Co., Ltd./(Gajwa-Dong), Incheon (KR)

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

  

( 591 )
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 ( 511 ) 7    Hímzőgép; hímzőkeret hímzőgépek számára; háztartási varrógépek; ipari varrógépek; robotok; varró robotok;

motorok (nem szárazföldi járművekhez); melegen illesztő (hotfix) tűzőgép ruházathoz; tűzőgép flitter mintához;

 ékszer illesztő tűzőgép ruházathoz.

 ( 111 )  214.283

 ( 151 )  2014.11.12.

 ( 210 )  M 14 00636

 ( 220 )  2014.03.04.

 ( 732 )  Prolansys Kft., Baja (HU)

 ( 541 )  EnergiaHumin

 ( 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).

 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 )  214.284

 ( 151 )  2014.11.12.

 ( 210 )  M 14 00886

 ( 220 )  2014.03.24.

 ( 732 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs, Székesfehérvár

 ( 541 )  Phylamox

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 ( 111 )  214.285

 ( 151 )  2014.11.12.

 ( 210 )  M 14 00885

 ( 220 )  2014.03.24.

 ( 732 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs, Székesfehérvár

 ( 541 )  Erra-6

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
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 ( 111 )  214.286

 ( 151 )  2014.11.12.

 ( 210 )  M 14 01423

 ( 220 )  2014.05.06.

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

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

  

( 546 )

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

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

 gyümölcsös tejes italok; natúr vagy ízesített erjesztett tejes termékek.

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

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

 gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

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

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

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

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

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

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

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

kölcsönzése; rádiós és televíziós, különösen szórakoztató jellegű műsorok tervezése és elkészítése;

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

felszereléseket, berendezéseket; rádiós és televíziós felvevőkészülékek kölcsönzése; szabadidő és szórakoztató

központok; nyilvános szórakoztatás, cirkuszi előadások, állatbemutatók; színházi előadások, musical-ek;

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

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

folyóiratok kölcsönzése; kereskedelmi vásárok, oktatási és kulturális célú kiállítások és vásárok szervezése és

 lebonyolítása.

 ( 111 )  214.317

 ( 151 )  2014.11.18.

 ( 210 )  M 14 01090

 ( 220 )  2014.04.08.

 ( 732 )  Scherer András, Harta (HU)

 ( 740 )  dr. Kathy Szilvia, Dr. Kathy Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  KÉK PARTNER

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 22. szám, 2014.11.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2388



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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

A rovat 82 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 22. szám, 2014.11.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek
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