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Az iparjogvédelmi dokumentumokat
kibocsátó egyes országokat és egyes
nemzetközi szervezeteket azonosító
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint)

AD Andorra
AE Egyesült Arab Emirátusok
AF Afganisztán
AG Antigua és Barbuda
AI Anguilla
AL Albánia
AM Örményország
AN Holland Antillák
AO Angola
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi

Szervezete (ARIPO)
AR Argentína
AT Ausztria
AU Ausztrália
AW Aruba
AZ Azerbajdzsán
BA Bosznia-Hercegovina
BB Barbados
BD Banglades
BE Belgium
BF Burkina Faso
BG Bulgária
BH Bahrein
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermuda
BN Brunei
BO Bolívia
BR Brazília
BS Bahama-szigetek
BT Bhután
BV Bouvet-sziget
BW Botswana
BX Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi

Hivatal (BOIP)
BY Belorusszia
BZ Belize
CA Kanada
CD Kongói Demokratikus Köztársaság
CF Közép-afrikai Köztársaság
CG Kongó
CH Svájc
CI Elefántcsontpart
CK Cook-szigetek
CL Chile
CM Kamerun
CN Kína
CO Kolumbia
CR Costa Rica
CU Kuba
CV Zöld-foki Köztársaság
CY Ciprus
CZ Cseh Köztársaság
DE Németország

DJ Dzsibuti
DK Dánia
DM Dominikai Közösség
DO Dominikai Köztársaság
DZ Algéria
EA Eurázsiai Szabadalmi Szervezet

(EAPO)
EC Ecuador
EE Észtország
EG Egyiptom
EH Nyugat-Szahara
EM Belső Piaci Harmonizációs Hivatal

(védjegy és ipari minta) (OHIM)
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
ER Eritrea
ES Spanyolország
ET Etiópia
FI Finnország
FJ Fidzsi-szigetek
FK Falkland-szigetek (Malvin-szigetek)
FO Faröer-szigetek
FR Franciaország
GA Gabon
GB Nagy-Britannia
GC Az Öböl menti Arab Államok

Együttműködési Tanácsának
Szabadalmi Hivatala (GCC)

GD Grenada
GE Grúzia
GG Guernsey
GH Ghána
GI Gibraltár
GL Grönland
GM Gambia
GN Guinea
GQ Egyenlítői-Guinea
GR Görögország
GS Dél-Georgia és a

Dél-Sandwich-szigetek
GT Guatemala
GW Bissau-Guinea
GY Guyana
HK Hongkongi Különleges Igazgatású

Terület
HN Honduras
HR Horvátország
HT Haiti
HU Magyarország
IB A Szellemi Tulajdon Világszerveze-

tének (WIPO) Nemzetközi Irodája
ID Indonézia
IE Írország
IL Izrael
IM Man-sziget
IN India
IQ Irak
IR Iráni Iszlám Köztársaság
IS Izland
IT Olaszország
JE Jersey

JM Jamaica
JO Jordánia
JP Japán
KE Kenya
KG Kirgizisztán
KH Kambodzsa
KI Kiribati
KM Comore-szigetek
KN Saint Christopher és Nevis
KP Koreai Népi Demokratikus

Köztársaság
KR Koreai Köztársaság
KW Kuvait
KY Kajmán-szigetek
KZ Kazahsztán
LA Laoszi Népi Demokratikus

Köztársaság
LB Libanon
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Srí Lanka
LR Libéria
LS Lesotho
LT Litvánia
LU Luxemburg
LV Lettország
LY Líbia
MA Marokkó
MC Monaco
MD Moldovai Köztársaság
ME Montenegró
MG Madagaszkár
MK Macedón Köztársaság
ML Mali
MM Mianmar
MN Mongólia
MO Makao
MP Észak-Marina-szigetek
MR Mauritánia
MS Montserrat
MT Málta
MU Mauritius
MV Maldív-szigetek
MW Malawi
MX Mexikó
MY Malajzia
MZ Mozambik
NA Namíbia
NE Niger
NG Nigéria
NI Nicaragua
NL Hollandia
NO Norvégia
NP Nepál
NR Nauru
NZ Új-Zéland
OA Szellemi Tulajdon Afrikai

Szervezete (OAPI)
OM Omán
PA Panama
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PE Peru
PG Pápua Új-Guinea
PH Fülöp-szigetek
PK Pakisztán
PL Lengyelország
PT Portugália
PW Palau
PY Paraguay
QA Katar
QZ Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal

(CPVO)
RO Románia
RS Szerbia
RU Oroszországi Föderáció
RW Ruanda
SA Szaúd-Arábia
SB Salamon-szigetek
SC Seychelle-szigetek
SD Szudán
SE Svédország
SG Szingapúr
SH Szent Ilona
SI Szlovénia
SK Szlovákia
SL Sierra Leone
SM San Marino
SN Szenegál
SO Szomália
SR Suriname
ST Săo Tomé és Principe
SV Salvador
SY Szíriai Arab Köztársaság
SZ Szváziföld
TC Turks- és Caicos-szigetek
TD Csád
TG Togo
TH Thaiföld
TJ Tádzsikisztán
TL Kelet-Timor
TM Türkmenisztán
TN Tunézia
TO Tonga
TR Törökország
TT Trinidad és Tobago
TV Tuvalu
TW Tajvan (Kínai Köztársaság)
TZ Tanzániai Egyesült Köztársaság
UA Ukrajna
UG Uganda
US Amerikai Egyesült Államok
UY Uruguay
UZ Üzbegisztán
VA Vatikán
VC Saint Vincent és Grenadine
VE Venezuela
VG Brit Virgin-szigetek
VN Vietnam
VU Vanuatu
WO Szellemi Tulajdon Világszervezete

(WIPO) Nemzetközi Irodája
WS Szamoa
XN Északi Szabadalmi Intézet (NPI)
YE Jemen
ZA Dél-afrikai Köztársaság
ZM Zambia
ZW Zimbabwe

Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanú-
sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-
lati minta és formatervezési minta
adatok azonosítói (INID-kódok a
WIPO 9. szabványa szerint)

(10) Lajstromozási és közzétételi adatok

(11) a dokumentum száma: szabadal-
mi és növényfajta-oltalmi rova-
tokban közzétételi szám vagy
lajstromszám; használati minta és
formatervezési minta rovatokban
lajstromszám; a megadott szaba-
dalmak, a megadott növényfajta-
oltalmak, a megadott használati
minta oltalmak és a megadott for-
matervezési mintaoltalmak rova-
tokban a lajstromszámhoz kap-
csolt dátum a megadó határozat
kelte

(13) a publikáció fajtája a WIPO 16.
szabványa szerint

(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma

(22) a bejelentés napja

(23) a kiállítási elsőbbség vagy ked-
vezmény, illetve a módosítási el-
sőbbség napja

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete

(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve UPOV
Egyezmény szerinti elsőbbség adatai

(40) A közzététel napja
(50) Műszaki adatok

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osztályo-
zás (szabadalmi, illetve használa-
ti minta rovatokban);
Locarnói Megállapodás szerinti
osztályozás (formatervezési minta
rovatokban)
UPOV-kód (növényfajta-oltalmi
rovatokban)

(53) növényfajta fajtaneve

(54) a találmány, illetve a szabadalom
címe, a növényfajta fajneve, latin
neve, a használati minta címe, a
formatervezési minta megneve-
zése

(55) a növényfajta fényképe, illetve a
formatervezési minta fényképe
vagy rajza

(57) szabadalmi rovatokban a kivo-
nat, használati minta rovatokban
a főigénypont (a jellemző ábrá-
val)

(60) Összefüggő bejelentések, szabadalmak,
kiegészítő oltalmi tanúsítványok, nö-
vényfajta-oltalmak, használati minták
adatai
(62) megosztás esetén a korábbi sza-

badalmi, növényfajta-oltalmi, il-
letve használati minta bejelentés
ügyszáma

(65) közzétételi szám (megadott sza-
badalmakkal kapcsolatban)

(66) belső elsőbbség napja

(67) származtatást megalapozó irat
adatai

(68) az alapszabadalom lajstromszáma

(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselő
adatai

(71) bejelentő

(72) feltaláló, szerző, nemesítő

(73) szabadalmas, jogosult

(74) képviselő

(80) A Budapesti Szerződés és a Szabadalmi
Együttműködési Szerződés szerinti adatok

(83) a mikroorganizmus törzs (bioló-
giai anyag) letétbe helyezésének
adatai

(84) szekvencialista, illetve táblázat

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés szá-
ma

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés
közzétételi száma

(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény sze-
rinti adatok, valamint a kiegészítő oltal-
mi tanúsítványra vonatkozó adatok

(92) a termék első magyarországi for-
galomba hozatali engedélyének
száma és kelte, valamint az enge-
délyezett termék neve

(93) a termék első közösségi forga-
lomba hozatali engedélyének szá-
ma és kelte

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta

(95) a kiegészítő oltalmi tanúsítvány
címe (a termék megnevezése) és
a termék típusa

(96) az európai (EP) bejelentés adatai

(97) az európai (EP) bejelentés közzé-
tételi adatai;
az európai szabadalom megadá-
sának az Európai Szabadalmi
Közlönyben történt meghirdetési
adatai

A publikáció fajtája (a WIPO 16. szab-
ványa szerint)

A 1996. január 1-je előtti bejelentési nap-
pal rendelkező szabadalmi bejelentések
közzététele, illetve közzététel nélkül
megadott szabadalmak meghirdetése

A1 1996. január 1-je utáni bejelentési nap-
pal rendelkező szabadalmi bejelentések
közzététele és tájékoztatás az elvégzett
újdonságkutatásról

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési nap-
pal rendelkező szabadalmi bejelenté-
sek, növényfajta-oltalmak közzététele

A3 Külön tájékoztatás az 1996. január 1-je
utáni bejelentési nappal rendelkező sza-
badalmi bejelentésekben a közzétételt
követően elvégzett újdonságkutatásokról

B1 Megadott szabadalmak, növényfajta-
oltalmak

B2 Korlátozott szabadalmak

B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírások
bibliográfiai adataiban
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B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírásokban

T1 Európai szabadalmi bejelentések igény-
pont fordításának közzététele

T2 Tájékoztatás európai szabadalmak szö-
vege fordításának benyújtásáról

T3 Európai szabadalmi bejelentések igény-
pontjai fordítás-kijavításának közzété-
tele

T4 Európai szabadalmak szövege fordítás-
kijavításának közzététele

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti felszólalási eljárás-
ban módosítással fenntartott európai
szabadalmak szövege fordításának be-
nyújtásáról

T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti korlátozási eljárás-
ban módosítással fenntartott európai
szabadalmak szövege fordításának be-
nyújtásáról

T7 Korlátozott európai szabadalom

T8 Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításának bibliográfiai ada-
taiban

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításában

T10 Európai szabadalom igénypontokon
kívüli szövegének magyar nyelvű for-
dítása

U8 Helyreigazítás a használati mintaoltalmi
leírások bibliográfiai adataiban

U9 Helyreigazítás a használati mintaoltalmi
leírásokban

Védjegy és földrajzi árujelző adatok
azonosítói (INID-kódok a WIPO
60. szabványa szerint)

(100) Lajstromozási és megújítási adatok

(111) lajstromszám

(141) a lajstromozási eljárás és az
oltalom megszűnésének napja

(151) a lajstromozás napja

(156) a megújítás napja

(180) a lejárat napja

(200) Bejelentési adatok

(210) a bejelentés ügyszáma

(220) a bejelentés napja

(230) a kiállítási elsőbbség adatai

(250) A bejelentés benyújtásának helye

(300) Uniós elsőbbség adatai

(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő
közzététel adatai

(450) a Nemzetközi Irodánál a közzé-
tételt tartalmazó lap száma

(500) Egyéb adatok

(511) az árujegyzék vagy a termékjegy-
zék a Nizzai Megállapodás szerint.

(540) a földrajzi árujelző megnevezése

(541) a megjelölés közönséges írás-
móddal

(546) a megjelölés ábrával, illetve a kö-
zönségestől eltérő írásmóddal

(551) együttes vagy tanúsító védjegy

(554) térbeli megjelölés

(555) hologrammegjelölés

(556) hangmegjelölés

(561) A megjelölés átírása

(566) A megjelölés vagy a megjelölésben

szereplő szavak fordítása

(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos lap-
jában történő közzététel napja

(591) szín- vagy színes megjelölés

(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek
adatai

(641) megosztás esetén a korábbi
bejelentés ügyszáma

(646) megosztás esetén a korábbi véd-
jegy lajstromszáma

(660) a belső elsőbbség adatai

(700) A jogosult, a képviselő és az engedélyes
adatai

(731) bejelentő

(732) védjegyjogosult, a nemzetközi
lajstrom szerinti jogosult vagy a
lajstromozási eljárásban résztve-
vő bejelentő

(740) képviselő

(791) engedélyes

A rovatok rendezési elvei

A szabadalmi és a használati mintaoltalmi be-
jelentések, illetve a megadott szabadalmak és
használati mintaoltalmak adatai NSZO-szek-
ciónként, a formatervezési mintaoltalmi beje-
lentések, illetve a megadott formatervezési
mintaoltalmak adatai a Locarnói Megállapo-
dás szerinti osztályonként csoportosítva, az
első helyen szereplő bejelentők nevének betű-
rendjében, a növényfajta-oltalmi bejelentések
ügyszám szerinti sorrendben jelennek meg.

Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett négy-
jegyű kódok az adott rovatok tartalmára utal-
nak a WIPO 17. szabványa szerint.

A szabadalmi bejelentések közzététele című
rovatban a T betűvel kezdődő dokumentum-
szám az 1996. január 1-je előtti bejelentési
nappal rendelkező teljes vizsgálatú, a H betű-
vel kezdődő dokumentumszám halasztott
vizsgálatú szabadalmi bejelentésre utal.

Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti bejelen-
tések az ügyszám, a megadott kiegészítő oltal-
mi tanúsítványok a lajstromszám szerinti
sorrendben jelennek meg.

A védjegy és földrajzi árujelző bejelentések a
bejelentők nevének betűrendjében, a lajstro-
mozások lajstromszám szerinti sorrendben je-
lennek meg.
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 13 02343

 ( 220 ) 2013.08.15.

 ( 731 )  Laptopszalon Informatikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Esztári Csaba,Esztári Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek.

  28    Játékok, játékszerek.

  37    Javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 02355

 ( 220 ) 2013.08.21.

 ( 731 )  Accenture Global Services Limited, Dublin 4 (IE)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

   

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek központi számítógép (nagygépes környezet) tervezésére, telepítésére és működtetésére és

felhasználó/szerver programok vállalkozások pénzügyi, termelési és értékesítési funkcióinak integrálására,

valamint vállalkozások ügyfélkapcsolatainak és támogatási funkcióinak kezelésére; biztosítási szoftverek;

mobilitás szoftverek; analitikai szoftverek; nyílt forráskódú szoftverek; felhő-alapú szoftverek; bankügyleti

szoftverek; fogyasztási cikkek és szolgáltatások szoftverei; fuvarozási és logisztikai szoftverek; egészségügyi és

közszolgáltatási szoftverek; emberi erőforrás menedzsment szoftverek; ipari berendezések szoftverei; audio/videó

fordító és folyamatos adatátvitelt biztosító, ún. streaming szoftverek; tömegközlekedési és viteldíj kezelő

szoftverek; médiakezelő szoftverek; digitális marketing szoftverek; szoftverek marketingköltség elemzésére;

 szoftverek interaktív találkozókhoz; hálózati menedzsment és tárhely üzemeltetési szoftverek.

 16    Brosúrák, könyvek, hírlevelek, magazinok, jelentések, újságok, kézikönyvek, pamfletek, folyóiratok és

 nyomtatott kalauzok az üzletvezetés, információs technológia és a számítógépes információfeldolgozás területén.

 35    Üzletvezetési tanácsadás; üzleti tanácsadás, üzleti folyamatok kezelése és tanácsadás; tanácsadási

szolgáltatások üzleti marketinggel kapcsolatban; beszerzői szolgáltatások, ideértve a mások számára történő

számítógép hardver és szoftver vásárlást; gazdasági műveletek és marketing menedzsment és tanácsadás; ellátási

szolgáltatások, ideértve a mások számára történő számítógép hardver és szoftver vásárlást; információ nyújtása

üzletvezetési konzultáció területén; információadás üzletvezetés, üzleti marketing, üzleti felvásárlás és egyesülés

területén; üzleti tanácsadás; projektmenedzsment információs rendszerek tervezése során, ideértve a mások

számára történő számítógép hardver és szoftver vásárlást; információs rendszerek tervezésével kapcsolatos

projektmenedzsment, ideértve a mások számára történő számítógép hardver és szoftver vásárlást; tanácsadás
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üzleti felvásárlás során; elemző szolgáltatások, ideértve a piacelemzést; becslés kereskedelmi ügyletekben; üzleti

és piackutatási felmérések lefolytatása; üzleti információs szolgáltatások a változásmenedzsment,

folyamatmenedzsment, stratégiai menedzsment és üzleti tervezési szolgáltatások, valamint üzleti technológiák

területén; üzletvezetés tervezése; üzleti egyesülési tanácsadás; üzleti kapcsolatépítés; üzleti kutatások és

felmérések lefolytatása; üzleti felügyelet; segítségnyújtás kereskedelmi vagy ipari irányításában; gazdasági

előrejelzések és elemzések; konzultáció személyzeti kérdésekben; üzleti jelentések készítése; üzleti és

üzletvezetéssel kapcsolatos kiállítások szervezése és tartása, információ szolgáltatás üzleti tanácsadással

kapcsolatban; üzletvezetéssel kapcsolatos projektmenedzsment; üzletvezetési tanácsadás vállalat felvásárlás

során; piacelemzések; vállalkozásokkal kapcsolatos értékelés és becslés, ideértve az ár-költségelemzéseket;

üzletkövetés (segítségnyújtás irányításhoz); vezetési támogatás; gazdasági előrejelzés és elemzés, humán

erőforrás tanácsadás; üzleti jelentések készítése, vállalkozásokkal és gazdasági, valamint hirdetési célú

üzletvezetéssel kapcsolatos kiállítások szervezése és tartása; üzleti tanácsadással kapcsolatos információadás;

jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen önkéntes programok és helyi közösségek javára szolgáló

kezdeményezések szervezése; jótékonysági szervezetek, magánszemélyek, oktatási intézmények és szervezetek,

segélyszervezetek és más non-profit szervezetek részére nyújtott jószolgálati üzleti tanácsadási szolgáltatások;

üzleti szolgáltatások, ideértve mások segítését jótékonysági szervezetek alapításában; jószolgálati tevékenységet

folytató szervezetek adminisztratív irányításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzleti konzultáció

vállalkozás menedzsmenttel, humánerőforrás menedzsmenttel, ügyfélszolgálati irányítással, vállalati és egyesülés

stratégiával és az egyesülés utáni integrációs stratégiával, ellátási lánccal és leltárral, üzleti funkció és folyamatok

kiszervezésével, szervezeti változások kezelésével, ügyfélkapcsolat-kezeléssel kapcsolatosan; adatbázis

menedzsment; iratkezeléssel kapcsolatos üzleti tanácsadás, ideértve dokumentumok indexelését mások

egészségügyi adatai, orvosi adatai, valamint betegséggel és laboratóriumi információi kezelése céljából; pénzügyi

információk kezelésével kapcsolatos üzleti tanácsadás; márka koncepcióval és márkafejlesztéssel kapcsolatos

szolgáltatások vállalati ügyfelek számára; új üzleti vállalkozás fejlesztésével és alapításával kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; üzleti szolgáltatások, nevezetesen létesítménygazdálkodási szolgáltatások nyújtása;

üzleti folyamatok kezelésével kapcsolatos szolgáltatások, ideértve a logisztika, fordított logisztika, ellátási lánc

szolgáltatások kezelését, az ellátási lánc láthatóságát és aszinkronizálás szolgáltatásokat, keresleti és kínálati

előrejelzéseket és mások részére végzett termékelosztási folyamatokat; ellátási lánc kezelési szolgáltatások;

mobilitás üzleti integrációs szolgáltatások; üzleti innovációs tanácsadás szolgáltatások, ideértve tanácsadást

másoknak termék- és gyártási fejlesztéssel kapcsolatban, üzleti tanácsadási szolgáltatásokat biztosítással,

alkalmazotti juttatásokkal, rendszerintegrációval, fenntarthatósággal, energiaiparral, mobilitás szoftverekkel,

üzleti kockázatkezeléssel, légi- és hadiipari szerződő felekkel, légiközlekedési ágazattal, autóiparral,

bankügylettel, határ és a személyazonosság kezeléssel, ipari építőanyagokkal, tőkepiacokkal, vegyszerekkel,

kommunikációval, fogyasztási cikkekkel és szolgáltatásokkal, vámokkal, kormányzati védelemmel,

elektronikával, technológiával, jogosultsági rendszerekkel, pénzügyi szolgáltatásokkal, egészségügyi ellátással,

gyermekjólléttel, ipari berendezésekkel, infrastruktúrával és szállítmányozással, technológiával,

élettudományokkal, gyógyászati termékekkel, gyógyszerekkel, médiával és szórakoztatással, fémekkel,

bányászattal, non-profit szervezetekkel, közbiztonsággal, kiskereskedelemmel, bevétel kezelési megoldásokkal,

szociális biztonsággal, utazási ágazattal, és közművekkel kapcsolatban; kormányzati szervek és ügynökségek

irányelveire, működési teljesítményére és hatékonyságára tekintettel nyújtott üzleti tanácsadási szolgáltatások;

üzleti folyamatok kiszervezésével kapcsolatos szolgáltatások az infrastruktúra, számítógépes és szoftver

alkalmazások, hitel szolgáltatások, pénzügy és könyvelés, egészségügyi adminisztráció, ellátási lánc, üzleti

beszerzési, biztosítási és mérnöki területen; információ adás üzleti innovációs folyamatokkal, üzletvezetéssel és

üzleti lehetőségekkel kapcsolatban; kiszervezési szolgáltatások; intelligens hálózatok technológiájával

(technológia, amely a villamos energia előállítása és elosztása hatékonyságának növelése érdekében történő

információgyűjtésre használja az elektromos hálózatot) kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; elemzési

területen nyújtott üzleti tanácsadási szolgáltatások, nevezetesen az üzleti és a vállalati területen jelentkező

pénzügyi és működési eredmények elemzésével és előrejelzésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
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elemzési területen nyújtott üzleti tanácsadási szolgáltatások, nevezetesen humán erőforrás kezdeményezések és

tréningek előrehaladásának és hatékonyságának elemzésével és előrejelzésével kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; piaci elemzéssel és üzleti stratégiával kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; biztosítási

kárigények kezelésével kapcsolatos üzleti tanácsadás; számítógépes szolgáltatások, nevezetesen üzleti

tanácsadással, információs technológiával, számítógépekkel és számítógépes rendszerekkel kapcsolatos

adatbázisok nyújtása; üzleti mediációs szolgáltatások; digitális közösségi médiával kapcsolatos üzleti és

 marketing tanácsadás szolgáltatások.

 36    Pénzügy; kockázati tőke finanszírozása; információszolgáltatás a pénzügyek területén; pénzügyi elemzés;

vállalkozások értékelése és értékbecslése, nevezetesen vállalatok pénzügyi értékbecslése; társaságok felvásárlása

során nyújtott pénzügyi tanácsadás; pénzügyi információadás; monetáris átváltás; kockázati tőke finanszírozás,

pénzügyi elemzés és tanácsadás; jótékonysági szervezetek, magánszemélyek, oktatási intézmények,

segélyszervezetek és más non-profit szervezetek részére pénzügyi adományokkal nyújtott jótékonysági

szolgáltatások; jótékonysági célú gyűjtési szolgáltatások, ideértve magánszemélyek tájékoztatását a kedvenc

jótékonysági céljuk számára történő pénzügyi adakozással kapcsolatos információkról és lehetőségekről;

jótékonysági célú gyűjtési szolgáltatások, ideértve ilyen jellegű tőke gyűjtését, kezelését, valamint felosztását;

jótékonysági szolgáltatások, ideértve a jótékonysági, oktatási, és non-profit intézmények és szervezetek részére

nyújtott pénzügyi támogatást; oktatási, tudományos, művészeti, kulturális és sportesemények pénzügyi

 támogatása; pénzügyi menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás; pénzügyi elemzés.

 37    Telepítési, implementálási, karbantartási és szerelési szolgáltatások számítógépes rendszerekkel,

számítógépes hálózatokkal és számítógép hardverekkel kapcsolatban; számítógépek telepítése, javítása és

karbantartása számítógép hardverek vonatkozásában, ideértve a számítógépes rendszereket és számítógépes

 hálózatokat.

 41    Tréningek tartása, ideértve kurzusok, szemináriumok, workshopok és előadások tartását számítógépes

szoftverfejlesztés és használat területén, számítógépes szoftver használat, üzlet és üzleti tevékenység tárgyában és

ezekhez kapcsolódó oktatási anyagok terjesztése; kulturális és képzési célú kiállítások szervezése és tartása

cégvezetés és üzletvezetés tárgyában; cégvezetési és üzletvezetési tárgyú konferenciák szervezése és tartása;

oktatási szolgáltatások, ideértve kurzusok, szemináriumok, workshopok és tanórák tartását számítógépes

szoftverfejlesztés és implementálás, számítógépes szoftverhasználat, üzlet, valamint üzleti műveletek tárgyában,

valamint ezekkel kapcsolatos oktatási anyagok terjesztése; mások számára történő tananyagfejlesztés

számítógépes szoftverfejlesztés és implementálás, számítógépes szoftverhasználat, üzlet, és üzleti műveletek

tárgyában; konferenciák szervezése és tartása üzlet és üzletvezetés tárgyában; mások számára történő

tananyagfejlesztés számítógépes szoftverfejlesztés és használat, számítógépes szoftverhasználat, üzlet, valamint

 üzleti műveletek tárgyában.

 42    Telepítési, implementálási, karbantartási és szerelési szolgáltatások számítógépes szoftverekkel

kapcsolatban; információadás információs technológiával, számítógépekkel, valamint számítógépes

rendszerekkel kapcsolatban; tanácsadás számítógépekkel, számítógépes rendszerekkel és számítógépes

rendszerek tervezésével kapcsolatban; szaktanácsadás számítógépekkel, számítógépes rendszerekkel és

számítógépes rendszerek tervezésével kapcsolatban; számítástechnikai szolgáltatások, ideértve a mások számára

nyújtott számítógépes rendszer tervezést és fejlesztést; számítógépes szolgáltatások; információs technológiai

tanácsadás; számítógépes szoftver tervezése mások számára; honlapok tervezése; telepítési, implementálási,

karbantartási és szerelési szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; műszaki projekttervezés;

információadás információs technológiával, számítógépekkel és számítógépes rendszerekkel kapcsolatban;

számítógépes szolgáltatások, ideértve számítógépes rendszer tervezését mások számára; számítógépes

szolgáltatások, ideértve információs technológiával, számítógépekkel és számítógépes rendszerekkel kapcsolatos

adatbázisok nyújtását; információs technológiai tanácsadási szolgáltatások; számítógép helyének megtervezése;

felhő alapú számítástechnikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás; műszaki tanácsadási szolgáltatás

adatközpont architektúrával, publikus és privátfelhő alapú számítástechnikai megoldásokkal, és internetes

technológiák és szolgáltatások értékelésével és implementálásával kapcsolatban; felhő alapú számítástechnika,
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amely rendelkezik adatbáziskezelésben történő alkalmazására szolgáló szoftverrel; virtuális számítógépes

rendszerek és virtuális számítógépes környezet nyújtása felhő alapú számítástechnika műszaki támogatási

szolgáltatásai útján, ideértve publikus és privát felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások és alkalmazási

rendszerek monitorozására, adminisztrációjára és kezelésére vonatkozó távoli és helyszíni infrastruktúra

menedzsment szolgáltatásokat; számítógépes szolgáltatások, ideértve a privát és publikus felhő alapú

számítástechnikai szolgáltatási környezetek integrálását; mobilitási szoftverszolgáltatások, nevezetesen mobil

eszközök fejlesztését és tesztelését, valamint alkalmazások és platformok kezelését, fejlesztését, tesztelését és

 adminisztrációját lehetővé tevő szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 00163

 ( 220 ) 2014.02.26.

 ( 731 )  Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kogon Mihály, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segéd- és sporteszközök

 forgalmazása; segéd- és sporteszköz alkatrészek forgalmazása.

 37    Építkezés; javitás; szerelési szolgáltatások; segéd- és sporteszközök karbantartása, javítása, segédeszközök

 fertőtlenítése; segéd- és sporteszközök átalakítása, adaptációja.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; segéd- és sporteszközök csomagolása; segéd-

és sporteszközök szállítása; segéd- és sporteszközök raktározása; segéd- és sporteszközök kölcsönzése,

 bérbeadása.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; segéd- és sporteszköz

 tanácsadás.

 ( 210 ) M 14 00211

 ( 220 ) 2014.01.24.

 ( 731 )  IWINEX Export-Import és Kereskedelmi Kft., Sükösd (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Snack termékek tej és tejtermékekből; snackek túró, túrókészítmények, sajt, vaj, vajkrém, joghurt, kefír,

 növényi olajok és zsírok és ezek ízesített változataival.

 30    Snack termékek kávé, tea, kakaó, csokoládé, csokoládé bevonó, cukor, méz, lisztek és más

gabonakészítményekből, cukrászsüteményekből; tejalapú pépek és tejalapú desszert snack készítmények,

 fagylaltok, pudingok, jégkrémek.

 ( 210 ) M 14 00260

 ( 220 ) 2014.01.29.

 ( 731 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

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

 ( 541 ) SZILOPLASZT

 ( 511 ) 1    Egykomponenses szilikonkaucsuk alapú lágyítók, töltőanyagok és katalizátorokat tartalmazó oldószermentes

 masszák különböző vegyi termékekből.

 2    Festékipari bevonatok és felújító anyagok.

  17    Tömítőanyagok; tömítőanyagok csatlakozásokhoz; tömítőkittek; szigetelőanyagok; szigetelő tapaszok.

 ( 210 ) M 14 00507

 ( 220 ) 2014.02.19.
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 ( 731 )  Szegedi Paprika Fűszer- és Konzervgyártó ZRt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) MIHÁLYTELEKI

 ( 511 )   31    Friss paprika, paprika palánta, paprika vetőmag.

 ( 210 ) M 14 00788

 ( 220 ) 2014.03.14.

 ( 731 )  Fehér András 50%, Budaörs (HU)

 Vrabecz János 50%, Albertirsa (HU)

 ( 541 ) Garçons

 ( 511 )   16    Magazinok, revük [időszaki lapok].

  41    Szórakoztatás.

 ( 210 ) M 14 01053

 ( 220 ) 2014.04.04.

 ( 731 )  Éltető Balaton-felvidékért Egyesület, Sümeg (HU)

  

( 546 )

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

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

 31    Magyarországról származó gabonamagok, 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.

 32    Magyarországról származó sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok;

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 14 01154

 ( 220 ) 2014.04.14.

 ( 731 )  Iván László, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Abszorbens papír- vagy műanyaglemezek élelmiszerek csomagolásához; albumok; asztalneműk papírból;

asztalterítők papírból; bélyegzők [pecsétek]; bélyegzők, pecsétek; bélyegzőpárnák; bélyegző (pecsét)tartó

dobozok; bélyegzőtartók; borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy

kartonból; ceruzák; címbélyegzők, címbélyegek; címkék, nem szövetből; cserélhető betétlapos [iratokra

ráhúzható] fedőlapok; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; fényképek

[nyomtatott]; fényképtartók; folyóiratok; füzetek; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; hirdetőtáblák nem papírból

vagy kartonból; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [irodai cikkek]; irattartók [papíráru]; íróeszközök;

írófelszerelések; írótollak; ívek [papíráruk]; jegyek; kártyák; katalógusok; képek; kézikönyvek; könyvecskék,

füzetek; könyvek; könyvjelzők; magazinok, revük [időszaki lapok]; matricák, lehúzóképek; műanyagfóliák

csomagolásra; naptárak; noteszok; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadó címkék [papíráruk]; papír;

papíráruk; papírszalagok; papírtartó dobozok [irodai cikkek]; papírvágó kések [irodai cikkek]; plakátok,

falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; prospektusok; szalvéták, papírból; szórólapok; tálalátétek,

tányéralátétek papírból; tányéralátétek papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók, asztali; törlésre

szolgáló termékek; transzparensek [papíráruk]; újságok; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból;

 zacskók mikrohullámú sütéshez; zászlók papírból.
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 35    Árubemutatás; áruminták terjesztése; közönségszolgálat; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás;

 reklámszövegek publikálása.

 41    Audioberendezések kölcsönzése; feliratozása (-filmek); fényképészet; filmek gyártása, kivéve

reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás];

mozifilmek kölcsönzése; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; videofelvevő

készülékek kölcsönzése; videofilmezés; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok

 vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére.

 ( 210 ) M 14 01343

 ( 220 ) 2014.04.29.

 ( 731 )  INNOVATIV SPECIAL TRANSPORT Kft., Tényő (HU)

 ( 740 )  dr. Juránovics Károly, Juránovics Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01387

 ( 220 ) 2014.04.30.

 ( 731 )  36 JÓ PALÓC Közhasznú Egyesület, Kazár (HU)

 ( 740 )  Nagy Ügyvédi Iroda, Pomáz

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Magyarországról származó bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből,

szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek

pótanyagaiból, vagy műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 30    Magyarországról származó lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások;

 fűszerek; jég.

 33    Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01394

 ( 220 ) 2014.04.30.

 ( 731 ) SERVET-2000 Állat-egészségügyi, Állattenyésztő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Sárrétudvari (HU)

 ( 740 )  dr. Fekete Zsuzsa, Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) Hajnal Tejmalom
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 ( 511 )  29    Magyarországról származó tej és tejtermékek, tejes italok, nevezetesen ivótej, aludttej, sűrített tej, tejes

italok, főként tejet tartalmazó kakaó (tejes ital), tejoltó, tejsavó, tejszín, tejszínhab, joghurt, joghurtitalok,

 gyümölcsjoghurt, kefír, vaj, vajkrém, túró, körözött, sajtok, tej-snackek, túró-snackek, túródesszertek, tejföl.

 ( 210 ) M 14 01395

 ( 220 ) 2014.04.30.

 ( 731 ) SERVET-2000 Állat-egészségügyi, Állattenyésztő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Sárrétudvari (HU)

 ( 740 )  dr. Fekete Zsuzsa, Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) Hajnal Hústanya

 ( 511 )  29    Magyarországról származó hús, vörösáruk, mozaikos húskészítmények, húskenyerek, kolbászok,

szalámifélék, hússajtok, hurkafélék, kenhető húskészítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt,

füstölt-főtt, lángolt, érlelt, sütött, formázott húsok, formában vagy bélben főtt, pácolt húsok, húskonzervek,

 gyorsfagyasztott húskészítmények, étkezési szalonnafélék, zsírok, tepertők.

 ( 210 ) M 14 01507

 ( 220 ) 2014.05.12.

 ( 731 )  FUNZINE MEDIA KFT., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szentkláray Bence, Szentkláray Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Magazinok, revük [időszaki lapok].

  35    Tördelési szolgáltatások hirdetési célokból.

  40    Nyomdai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 01516

 ( 220 ) 2014.05.13.

 ( 731 )  Buza Sándor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, húskivonatok, hentesáruk, kolbász, szalámi, feldolgozott húskészítmények.

  38    Távközlés.

  40    Élelmiszeripari termékekkel kapcsolatos anyagmegmunkálás.

 ( 210 ) M 14 01640

 ( 220 ) 2014.05.22.

 ( 731 )  Aquarius-Aqua Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft., Cegléd (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AQUARIA

 ( 511 )   32    Vizek.

 ( 210 ) M 14 01707

 ( 220 ) 2014.05.29.

 ( 731 )  Hő és Légtechnika Innovációs Kft., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   17    Tömítő és szigetelőanyagok, tömítőszalagok és rugalmas csövek, hőlégbevezetők nyílászárókhoz.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 23. szám, 2014.12.15.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2441



 ( 210 ) M 14 01746

 ( 220 ) 2014.06.03.

 ( 731 )  NEXIUS Informatikai Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mezey D. Róbert, Dr. Mezey D. Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) webjogsi

 ( 511 )  9    CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.

  35    Reklámozás.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 14 01763

 ( 220 ) 2014.06.04.

 ( 731 )  Sziládi-Kovács Tibor, Budapest (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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01764

 ( 220 ) 2014.06.04.

 ( 731 )  GlobalDerm Medical Kft., Szeged (HU)

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

 ( 541 ) GLOBALDERM UV photogel

 ( 511 ) 3    Gél állagú készítmények kozmetikai használatra; kozmetikai célú fénykezeléshez használt készítmények;

 kozmetikai célú fénykezeléssel összefüggésben a kezelés hatékonyságának növelésére szolgáló készítmények.

5    Gél állagú készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati célú fénykezeléshez használt készítmények;

 gyógyászati célú fénykezeléssel összefüggésben a kezelés hatékonyságának növelésére szolgáló készítmények.

 44    Orvosi szolgáltatások fénykezelés alkalmazásával; gyógyászati célú fénykezelések; higiéniai és

 szépségápolási szolgáltatások fénykezelés alkalmazásával; kozmetikai célú fénykezelések.

 ( 210 ) M 14 01820

 ( 220 ) 2014.06.11.

 ( 731 )  Kovács Zoltán, Ózd (HU)

 ( 541 ) betonx

 ( 511 )  19    Betonkerítés, kerítéselem, kerítésoszlop, betonkerítés rendszer, elemes betonkerítés, elemes kerítés,

gyorskerítés, modulrendszerű kerítés, kőkerítés, törtkő kerítés, kerítés panel, előregyártott kerítés elem,

előregyártott kerítés oszlop, egyedi kerítés, nyitott kerítéselem, zárt kerítéselem, nyitott betonkerítés, zárt

 betonkerítés, tömör kerítés, modern kerítés, ipari kerítés, íves kerítés.
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  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; kerítés beépítés, kerítés telepítés, kerítés építés.

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

 ( 210 ) M 14 01825

 ( 220 ) 2014.06.12.

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

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, PATINORG KFT., Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 mártások]; tésztaöntetek.

 ( 210 ) M 14 01863

 ( 220 ) 2014.06.17.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Vodka.

 ( 210 ) M 14 01888

 ( 220 ) 2014.06.18.

 ( 731 )  Vinitis-Fund Vagyonkezelő Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével)(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 14 01889

 ( 220 ) 2014.06.18.

 ( 731 )  Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pletenyik Zoltán, 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).

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).

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

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

 17    Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és

szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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, zsák ok és táskák (amelyek nem

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 01892

 ( 220 ) 2014.06.18.

 ( 731 )  UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  dr. Bozóki Bence, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CARTE D'OR

 ( 511 )   30    Jégkrémek, fagylaltok, fagyasztott édességek, jeges italok, jégkrémet tartalmazó italok.

  32    Alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, szörpök, víz és más összetevők koktélok elkészítéséhez.
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  33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével), alkoholtartalmú jégkrém koktélok.

  43    Kioszkok üzemeltetése jégkrémek, koktélok és italok elkészítésére és felszolgálására.

 ( 210 ) M 14 01894

 ( 220 ) 2014.06.18.

 ( 731 )  KT &G Corporation, Daejeon (KR)

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

 ( 541 ) ESSE MINI

 ( 511 )  34    Dohány; cigaretták; szivarok; tubák; cigaretta papírok; pipák nem nemes fémből; cigaretta filterek; cigaretta

dobozok nem nemes fémből; dohányzacskók; öngyújtók nem nemes fémből; gyufák; pipatisztítók; hamutartók

 dohányzók részére nem nemes fémből; szivarvágók.

 ( 210 ) M 14 01988

 ( 220 ) 2014.06.25.

 ( 731 )  Joachimné Szilágyi Szidónia Katalin, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Törköly Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; online közösségi

 hálózatok szolgáltatásai; társas kíséret; társkereső klubok.

 ( 210 ) M 14 02018

 ( 220 ) 2014.06.26.

 ( 731 )  Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)

 ( 300 )  DE 30 2014 027 2014.03.17. DE

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; textilöblítők fehér- és asztalneműkhöz,

textillágyítók; mosodai keményítő, folteltávolító szerek; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

 szappanok, illóolajok és mosodai illatosítók.

 ( 210 ) M 14 02020

 ( 220 ) 2014.06.27.

 ( 731 )  dr. Piczkó Katalin, Budapest (HU)

 ( 541 ) IGEN a nemek közt

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); marketing.

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); coaching [tréning]; filmkészítés; iskolai szolgáltatások [képzés];

klubszolgáltatások; élő adások bemutatása; mentorálás; oktatás; oktatási vizsgáztatás; rádió és tv programok
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 készítése; show műsorok; szemináriumok rendezése és szervezése; szórakoztatás; televíziós szórakoztatás.

 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); szoftverek mint szórakoztatás.

 ( 210 ) M 14 02050

 ( 220 ) 2014.06.27.

 ( 731 )  Antenna Hungária Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mándi Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02059

 ( 220 ) 2014.06.30.

 ( 731 )  Kempinski Hotel Budapest Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Living Room

 ( 511 )  43    Vendéglátási és éttermi szolgáltatások; beleértve a kávéházak, bárok, kantinok, büfék, étkezdék,

gyorséttermek üzemeltetését; catering szolgáltatás; külső helyszínen éttermi szolgáltatás nyújtása; szállodai

szolgáltatások (szállodák, panziók, motelek, üdülőtáborok), szállásügynökségek, rendezvényhez termek

 kölcsönzése, szálláshely lefoglalása.

 ( 210 ) M 14 02061

 ( 220 ) 2014.06.30.

 ( 731 )  Kempinski Hotel Budapest Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 511 )  43    Vendéglátási és éttermi szolgáltatások; beleértve a kávéházak, bárok, kantinok, büfék, étkezdék,

gyorséttermek üzemeltetését; catering szolgáltatás; külső helyszínen éttermi szolgáltatás nyújtása; szállodai

szolgáltatások (szállodák, panziók, motelek, üdülőtáborok), szállásügynökségek, rendezvényhez termek

 kölcsönzése, szálláshely lefoglalása.

 ( 210 ) M 14 02068

 ( 220 ) 2014.06.30.

 ( 731 )  ICM, Inc., Colwich, KS (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Szellemi tulajdon licenszelése bio üzemanyag- és alkohol technológia területén.

 ( 210 ) M 14 02143

 ( 220 ) 2014.07.03.

 ( 731 )  JJ Event Rendezvényiroda Menedzsment és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Debreceni Róbert, Budapest

 ( 541 ) pin up bar

 ( 511 )  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).

 41    Bálok szervezése; cirkuszok; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók

szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; előadóművészek

szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmszínházi előadások; fogadások tervezése [szórakoztatás];

játékkaszinók szolgáltatásai; játéktermi szolgáltatások nyújtása; karaoke szolgáltatások nyújtása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; lemezlovasok szolgáltatásai; show-műsorok; show-műsorok

szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szépségversenyek szervezése; színházi produkciók; szórakoztatás;

szórakoz(tat)ási tárgyú információk; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zene összeállítása; zenés

 kabarék, varieték.

 43    Bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete; gyorséttermek; kantinok,

 büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 02157

 ( 220 ) 2014.07.03.

 ( 731 )  Dr. Lukovics Miklós 1/3, Békéscsaba (HU)

 Dezső Máté Mihály 1/3, Abony (HU)

 Doktor-Kontír Könyvelde Kft. 1/3, Szeged (HU)

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Könyveléssel és kontrollinggal kapcsolatos tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó

tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások; könyveléshez és kontrollinhoz kapcsolódó

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

  45    Könyveléshez és kontrollinhoz kapcsolódó jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 02165

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 23. szám, 2014.12.15.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2447



 ( 220 ) 2014.07.04.

 ( 731 )  Szalonspicc Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Klausmann Kornél, Dr. Klausmann Kornél Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Spicc

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02213

 ( 220 ) 2014.07.09.

 ( 731 )  F.Á.N. Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Szeged (HU)

 ( 541 ) Fitt ital

 ( 511 )  29    Aludttej; erjesztett tejes italok étkezési célokra; joghurt; kefir; tejipari termékek; tej; tejes italok, főként tejet

 tartalmazó; tejtermékek; tejszín (tejtermék).

 ( 210 ) M 14 02231

 ( 220 ) 2014.07.11.

 ( 731 )  Gajdácsi és Társa Műanyagipari Kft., Táborfalva (HU)

   

( 546 )

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

 szappanok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 14 02256

 ( 220 ) 2014.07.15.

 ( 731 )  Böszörményi Sándor, Fülesd (HU)

 ( 740 )  dr. Marjay Zsolt, Nyíregyháza

 ( 541 ) SZABOLCSI ARANYALMA

 ( 511 )   31    Alma.

  33    Szabolcsi földrajzi árujelző termékleírásának megfelelő pálinka és likőr.

 ( 210 ) M 14 02268

 ( 220 ) 2014.07.16.

 ( 731 )  APPLETREE Gyermekcentrum Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 LITTLE APPLETREE Gyermekcentrum Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kodela Viktor, Kodela Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás; oktatási tárgyú információk; óvodák (nevelés).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 23. szám, 2014.12.15.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2448



 ( 210 ) M 14 02294

 ( 220 ) 2014.07.18.

 ( 731 )  Fehér Szabolcs, Cegléd (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Akkumulátorok, töltők, hordozható telefonok, telefonok és azok alkatrészei, kézi adó-vevők, kihangosító

 készülékek telefonokhoz, telefonkészülékek, tokok, telefonfóliák.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 39    Akkumulátorok, töltők, hordozható telefonok, telefonok és azok alkatrészei, kézi adó-vevők, kihangosító

készülékek telefonokhoz, telefonkészülékek, tokok, telefonfóliák, ezen termékek csomagolása, raktározása és

 szállítása.

 ( 210 ) M 14 02295

 ( 220 ) 2014.07.18.

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

 ( 740 )  dr. Bacsek György, Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

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

 ( 210 ) M 14 02304

 ( 220 ) 2014.07.18.

 ( 731 )  Citigroup Inc., New York, New York (US)

 ( 740 )  dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivő, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) CITI MACRO ACCESS

 ( 511 )  36    Befektetési szolgáltatások; tőkekezelés; tőkeberuházás; tájékoztatás és szaktanácsadás tőkebefektetés

 vonatkozásában.

 ( 210 ) M 14 02350

 ( 220 ) 2014.07.22.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények.

 ( 210 ) M 14 02351

 ( 220 ) 2014.07.22.

 ( 731 )  Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   30    Tésztafélék.

 ( 210 ) M 14 02352

 ( 220 ) 2014.07.22.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények.

 ( 210 ) M 14 02353

 ( 220 ) 2014.07.22.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Tésztafélék.

 ( 210 ) M 14 02355

 ( 220 ) 2014.07.23.

 ( 731 )  Foltin Globe Kereskedelmi Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Ildikó, Kovács Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SMILE

 ( 511 )   30    Bonbonok (cukorkák); cukorkaáruk.

 ( 210 ) M 14 02358

 ( 220 ) 2014.07.22.

 ( 731 )  UNION STAR International Holdings Ltd. 100%, Wanchai Hong Kong (HK)

 ( 740 )  dr. Réti István ügyvéd, Gödöllő

  

( 546 )

 ( 511 ) 8    Borotvák, elektromos vagy nem elektromos; borotválkozó készletek;borotvapengék; borotvatokok;

 bőrcsipeszek [manikűrkészletben].

  11    Arcgőzölő készülékek [szaunák]; fertőtlenítő készülékek; szoláriumberendezések [napágyak].

  44    Aromaterápiás szolgáltatások; fodrászszalonok; szépségszalonok.

 ( 210 ) M 14 02389

 ( 220 ) 2014.07.25.

 ( 731 )  Horváth Antal, Újszilvás (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült hordozható szerkezetek; nyílászárók; tartozékok

nyílászárókhoz; ablakok, nem fémből; ablakkeretek, nem fémből; ajtók, nem fémből; ajtókeretek, nem fémből;

ajtótáblák, kapubéleletek nem fémből; ajtótokok, nem fémből; garázskapuk; külső redőnyök, nem fémből, nem

 textilanyagokból; redőnyök, nem fémből; párkányok, nem fémből.

 ( 210 ) M 14 02390

 ( 220 ) 2014.07.25.

 ( 731 )  Ferenczei Gábor, Tab (HU)

 Sziklai Mátyás, Bárdudvarnok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 14 02413

 ( 220 ) 2014.07.29.

 ( 731 )  TI-GER HUNGARY KFT., Jászberény (HU)

 ( 541 ) PROFF

 ( 511 ) 3    Antisztatikus termékek háztartási használatra, ammóniák [tisztítószer], fehérítő sók, fehérítő szóda, fényesítő

szerek bútorokhoz és padlóhoz, folttisztító szerek, folyadékok padlókhoz (csúszásgátló), keményítő [appretúra],

kékítőszerek, mosószerek, fehérítőszerek, mosószerrel impregnált ruhák tisztításra, parkettviasz, polírozó

készitmények, szárítószerek mosogatógépekbe, tisztítószerek, vegytisztító készítmények, zsírtalanító szerek, nem

 gyártás során való használatra.

 ( 210 ) M 14 02437

 ( 220 ) 2014.07.30.

 ( 731 )  Borsodi Sörgyár Kft. 100%, Bőcs (HU)

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 14 02444

 ( 220 ) 2014.07.31.

 ( 731 )  Bedő Imre, Pomáz (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Pólók.

 41    On-line és személyes közösségek, kulturális klubok, konferenciák, élő előadások; oktatás, alkotóműhelyek,

bálok, tréning, éjszakai klubok, elektronikus kiadás, elektronikus könyvek és folyóiratok, élő előadások,

eszmecserék, filmek, fényképészet, fotóriport, gyakorlati képzés, klubszolgáltatás, konferenciák szervezése

 lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; szórakoztató és kulturális klubok.

  43    Vendéglátás, éttermek.

 ( 210 ) M 14 02477

 ( 220 ) 2014.08.04.
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 ( 731 )  György László, Pomáz (HU)

 ( 541 ) STRADISOUND

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 02478

 ( 220 ) 2014.08.27.

 ( 731 )  Miao Wei, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 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).

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

 ( 210 ) M 14 02494

 ( 220 ) 2014.08.06.

 ( 731 )  Dobozi Andrea, Újszász (HU)

 Dobozi Róbert, Pilisszentkereszt (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 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).

 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).
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 ( 210 ) M 14 02502

 ( 220 ) 2014.08.06.

 ( 731 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  dr. Fényes Orsolya, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   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.

  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 14 02513

 ( 220 ) 2014.08.08.

 ( 731 )  Szegedi Károly, Cegléd (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, PATINORG Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok, ásványvizek, ásványvizek (italok), szénsavas italok, szódavíz, szódavizek, vizek

 (italok), limonádék, termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizek előállításához.

 ( 210 ) M 14 02517

 ( 220 ) 2014.08.11.

 ( 731 )  Szabó József, Siófok (HU)

 ( 541 ) REX

 ( 511 )   45    Állattemetés, állathamvasztás.

 ( 210 ) M 14 02520

 ( 220 ) 2014.08.11.

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

 ( 541 ) FEM3 Café

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02545
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 ( 220 ) 2014.08.15.

 ( 731 )  Go Go hami Kft., Dány (HU)

 ( 740 )  Schmidt Ildikó, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Bárszolgáltatások, étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kávéházak, önkiszolgáló éttermek, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 02553

 ( 220 ) 2014.08.19.

 ( 731 )  MER-EX Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Veresegyház (HU)

 ( 740 )  dr. Pethes Margit, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek számára.

 ( 210 ) M 14 02590

 ( 220 ) 2014.08.25.

 ( 731 )  Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)

 ( 541 ) SOCONAILS

 ( 511 ) 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; pneumatikus tűzőgépek; síktáras szögbelövő gépek; dobtáras szögbelövő gépek;

 egyéb szögbelövő gépek.

 ( 210 ) M 14 02638

 ( 220 ) 2014.08.28.

 ( 731 )  A-HÍD ÉPÍTŐ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, PATINORG Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Építési anyagok; építőanyagok nem fémből; építőelemek, beton- és vasbeton elemek,hídgerendák, feszített

 kivitelben is.

 37    Építkezések és építkezéssel kapcsolatos javítások, valamint építkezések felügyelete, ideértve magasépítési

és mélyépítési létesítmények kivitelezését, így lakó- és ipari épületek, gyárak és gyárépületek, építmények,

tartályalapok, tárolómedencék, irodaházak, bevásárló központok építése, karbantartása és javítása; építési

szerkezetek, acél-, beton-, fa-segédszerkezetek, állványok össze- és szétszerelése, valamint a munkálatok

felügyelete; hídépítési és hídfelújítási munkák, ideértve saruk és dilatációs szerkezetek beépítése és cseréje,

valamint a munkálatok felügyelete; acélszerkezetek, főleg hídépítési-segédszerkezetek, hídtartozékok gyártása,

beépítése, valamint a munkálatok felügyelete; mérnöki szerkezetek építése, valamint a munkálatok felügyelete;

földalatti terek beépítése, így mélygarázsok, aknák létesítése, valamint a munkálatok felügyelete; vízépítési

műtárgyak, vízépítési munkák végzése, így kikötők, gátak, hídpillérek építése vízben, valamint a munkálatok

felügyelete; árvíz tározók létesítése, valamint a munkálatok felügyelete; árvízvédelmi töltések létesítése,

karbantartása, felújítása, valamint a munkálatok felügyelete; árvízvédelmi szerkezetek készítése, telepítése,

karbantartása, valamint a munkálatok felügyelete; kikötők és mólók építése, karbantartása, valamint a munkálatok
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felügyelete; közművek (víz, csatorna, gáz) építése; szennyvíztisztító és ivóvíztisztító telepek építése;

környezetvédelmi létesítmények, így hulladéklerakók, veszélyes hulladéktárolók építése; mérnöki szerkezetek

készítése és javítása feszítési technológiával, vagy feszítési-injektálási technológiával; vízszigetelések készítése és

javítása, építési szerkezetek emelése speciális/egyedi körülmények között, vagy különösen nagy tömegű

szerkezetek emelése hídsaru-cseréknél és acélszerkezetek szerelésénél; gépi földmunkák végzése mindenféle

építési feladathoz; fővállalkozói tevékenység építőipari létesítmények kivitelezéséhez; építkezések felügyelete;

 építmények lebontása; építőipari gépek és berendezések kölcsönzése.

 42    Építészet; építészeti konzultációk; földmérés; geológiai szakvélemények készítése; környezetvédelmi

tanácsadás; műszaki kutatások; műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése;

szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; várostervezés; magasépítési és mélyépítési

létesítmények tervezése, lakó- és ipari épületek, gyárak és gyárépületek, építmények, tartályalapok,

tárolómedencék, irodaházak, bevásárló központok tervezése; építési szerkezetek, acél-, beton-,

fa-segédszerkezetek, állványok tervezése; organizációk tervezése; acélszerkezetek, főleg

hídépítési-segédszerkezetek, hídtartozékok tervezése; mérnöki szerkezetek tervezése; vízépítési műtárgyak

tervezése; kikötők, gátak, hídpillérek tervezése; árvíz tározók tervezése; árvízvédelmi töltések tervezése;

árvízvédelmi szerkezetek tervezése; kikötők és mólók tervezése; közművek tervezése; szennyvíztisztító és

ivóvíztisztító telepek tervezése; környezetvédelmi létesítmények, így hulladéklerakók, veszélyeshulladék tárolók

 tervezése; mérnöki szerkezetek tervezése; fővállalkozói tevékenység építőipari létesítmények tervezéséhez.

 ( 210 ) M 14 02639

 ( 220 ) 2014.08.28.

 ( 731 )  Tihanyi Tamás, Debrecen (HU)

 ( 541 ) Naturize

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 02666

 ( 220 ) 2014.09.01.

 ( 731 )  RÓNATABAK Dohányfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) Gufo

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

 berendezések (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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02667

 ( 220 ) 2014.09.01.
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 ( 731 )  RÓNATABAK Dohányfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

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

 berendezések (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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02670

 ( 220 ) 2014.09.02.

 ( 731 )  CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 14 02680

 ( 220 ) 2014.09.03.

 ( 731 )  AXA Money & More Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Alkuszi/ügynöki tevékenység, biztosítási tanácsadás, pénzügyi tanácsadás.

 ( 210 ) M 14 02681

 ( 220 ) 2014.09.03.

 ( 731 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Pályázatok kiírása, a pályázattal kapcsolatos hirdetés, ügyintézés.

  36    Pénzügyi szolgáltatások, pályázati díjakkal kapcsolatosan.

  37    Hulladékgazdálkodás.

  41    Környezetvédelemmel kapcsolatos oktatás és ismeretterjesztő programok szervezése.

  44    Növényültetéssel, környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások, tanácsadás, parkosítás.

 ( 210 ) M 14 02683

 ( 220 ) 2014.09.04.

 ( 731 )  Kovács Zsuzsanna, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 14 02684

 ( 220 ) 2014.09.04.

 ( 731 )  VINTCO Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Online marketing, értékesítés; üzletviteli tanácsadás; szemináriumokon, konferenciákon, rendezvényeken

 való részvétel értékesítése; audio és video felvételek értékesítése.

 41    Szemináriumok, konferenciák, rendezvények szervezése; szakmai képzés; audio és video felvételek

 készítése.

 ( 210 ) M 14 02697

 ( 220 ) 2014.09.04.

 ( 731 )  TULIPÁNTÜNDÉR PRODUKCIÓS NON-PROFIT KFT., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Beleznay Zsolt, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02702

 ( 220 ) 2014.09.04.

 ( 731 )  Czuprák Szabolcs, Debrecen (HU)

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

 ( 541 ) TILTOTT GYÜMÖLCS

 ( 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).

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

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

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

 áru).

 ( 210 ) M 14 02704

 ( 220 ) 2014.09.05.

 ( 731 )  NIZZY 2014 Kft., Tinnye (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsuzsanna, Dr. Nagy Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Nizzy Bijou

 ( 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).

 ( 210 ) M 14 02712

 ( 220 ) 2014.09.08.

 ( 731 )  Art Hotel Plusz Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02714

 ( 220 ) 2014.09.08.

 ( 731 )  Dong Shihao, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Budapest

 ( 541 ) Aimee

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

 ( 210 ) M 14 02741

 ( 220 ) 2014.09.09.

 ( 731 )  Enteriőr Vertikál Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02756

 ( 220 ) 2014.09.10.

 ( 731 )  Duna House Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Duna House Prime

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02757

 ( 220 ) 2014.09.10.

 ( 731 )  Duna House Holding Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02819

 ( 220 ) 2014.09.16.

 ( 731 )  Rodent Hungary Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek, szénsavas és szénsavmentes vizek, ízesített vizek, oxigénnel dúsított vizek, pi víz, szódavizek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 14 02837

 ( 220 ) 2014.09.16.

 ( 731 )  Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)

 ( 740 )  Dr. Túri László, Sopron

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 14 02838

 ( 220 ) 2014.09.16.

 ( 731 )  MONTEI CONSULTING INC., Road Town, Tortola (JE)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) INNORHEUMA

 ( 511 ) 3    Gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú krémek és balzsamok; illóolajok; gyógynövény vagy
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gyógynövény kivonat alapú masszázs olajok; gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú kozmetikai

 készítmények fürdéshez.

5    Gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények;

gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógynövény kivonatok; gyógyteák; gyógycukor; gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú étrend

kiegészítők emberek számára orvosi célokra; gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú krémek és

balzsamok gyógyászati célra; illóolajok gyógyászati célra; gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú

masszázs olajok gyógyászati célra; gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú fürdő készítmények

 gyógyászati célra.

 ( 210 ) M 14 02868

 ( 220 ) 2014.09.18.

 ( 731 )  Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Barna Gábor, Budapest

 ( 541 ) SAJÓ LIGET

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  36    Ingatlanügyletek.

  37    Építkezés.

 ( 210 ) M 14 02869

 ( 220 ) 2014.09.18.

 ( 731 )  Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Barna Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  36    Ingatlanügyletek.

  37    Építkezés.

 ( 210 ) M 14 02879

 ( 220 ) 2014.09.18.

 ( 731 )  Hoffer Kálmán Dániel, Budapest (HU)

 ( 541 ) FLM

 ( 511 )   41    Előadások; zenei produkciók; koncertek; előadóművészi tevékenységek.

 ( 210 ) M 14 02881

 ( 220 ) 2014.09.19.

 ( 731 )  dr. Csabai Zsolt, Maklár (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrendkiegészítő; gyógyhatású készítmény emberek és állatok számára; gyógyszerek humángyógyászati

 használatra.

 ( 210 ) M 14 02905

 ( 220 ) 2014.09.23.

 ( 731 )  Nutritive Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tass Balázs, Pilisszentiván
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( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02906

 ( 220 ) 2014.09.23.

 ( 731 )  Gubcsi Lajos Levente, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Természetes alapanyagú kozmetikai készítmények.

5    Étrend kiegészítők; étrend kiegészítők kapszulás kiszerelésben; vitaminkészítmények; vitaminkészítmények

 kapszulás kiszerelésben; gyógyhatású ételek és italok; gyógyszerek.

 29    Lekvárok; szárított gyümölcsök, zöldségek; porított gyümölcsök, zöldségek és ezek keverékei;gyümölcs és

 zöldség koncentrátumok; gyümölcs és zöldség pástétomok; hús pástétomok.

 ( 210 ) M 14 02912

 ( 220 ) 2014.09.23.

 ( 731 )  Szepesi Dezső Mihály, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Danka János, dr. Danka Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  

( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02914

 ( 220 ) 2014.09.23.

 ( 731 )  AJG Agrogép Jármű- és Gépgyártó Kft., Nyírtelek (HU)

 ( 740 )  Kiss Sára Judit, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 541 ) AJG

 ( 511 )  6    Lakatosipari termékek; építmények acélból, fémépítmények, hordozható építmények fémből.

 7    Nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök; mezőgazdasági gépek.

 12    Járművek; szárazföldi közlekedési eszközök; pótkocsik, utánfutók [járművek], tartálykocsik,

 járműfelépítmények.
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 ( 210 ) M 14 02935

 ( 220 ) 2014.09.26.

 ( 731 )  G-COM Hungary Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Jeszenszki Gábor, Jeszenszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LAAG & HILL

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

 ( 210 ) M 14 02936

 ( 220 ) 2014.09.26.

 ( 731 )  G-COM Hungary Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Jeszenszki Gábor, Jeszenszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VANGAAL

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

 ( 210 ) M 14 02955

 ( 220 ) 2014.09.26.

 ( 731 )  Büi Szilveszter, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. László Áron Márk, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02979

 ( 220 ) 2014.09.30.

 ( 731 )  BOOKR Digital Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02996

 ( 220 ) 2014.10.01.

 ( 731 )  Domino TV Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ulviczki Éva, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetési hely

kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; közönségszolgálat; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyag

naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták terjesztése); reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek; hirdetőügynökségek;

 sajtófigyelés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás.

 38    Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); internetes fórumok biztosítása;

hírügynökségek; információszolgáltatás távközlési ügyekben; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel;

 televíziós műsorszórás; telex szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; elektronikus desktop kiadói

tevékenység; élő adások bemutatása; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; előadóművészek

szolgáltatásai; feliratozása (filmek); filmgyártás; filmstúdiók; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; hangstúdiók

szolgáltatásai; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; online

elérhető elektronikus publikációk (nem letölthetők); online játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; rádió-

és televízió programok készítése; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése

(impresszáriók szolgáltatásai); sorsjátékok lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; szórakoz(tat)ási

tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel

kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; videofelvevő készülékek kölcsönzése; videofilmezés; videofilmgyártás;

videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése

 színházak vagy filmstúdiók részére; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték.

 ( 210 ) M 14 02999

 ( 220 ) 2014.10.01.

 ( 731 )  G+K PÁLMAI Vendéglátóipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somfai Éva, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest

 ( 541 ) PÁLMAI

 ( 511 ) 5    Diétás élelmiszerek, bébiételek; diabetikus készítmények, sütemények, krémek cukorbetegek és

 laktózérzékenyek részére; bébiételek; diétás élelmiszerek.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; gabonakészítmények; péksütemények és

cukrászsütemények; fagylaltok; aprósütemény, teasütemény (édes, sós); cukrászsütemények; csokoládés

mousse-ok [habok]; gyümölcsös sütemények/torták; jégfrissítő italokhoz, ételekhez; kakaó alapú italok; kávé;

kávé alapú italok; kávé tejjel; keksz; mandulás cukrászkészítmények; marcipán; piskóták; pizzák; pralinék;

pudingok; rizssütemény; sós kekszek; süteményekhez való tészta; szörbet [fagylalt]; tea; tea alapú italok; torták,

(oroszkrém, feketeerdő, somlói); gyümölcstorták sajátfőzésű, tejszínnel készült; esküvői és ünnepi torták; helyben

főzött fagylalt; gyümölcs fagylalt valódi gyümölcsből; olasz típusú fagylalt; krémes; franciakrémes;

 képviselőfánkok; fánk sajtkrémmel, körözöttel, pástétommal töltve.

 43    Vendéglátás (élelmezés); cukrász kisipari szolgáltatás cukrászdai élelmezés vonatkozásában helyben

fogyasztással és elvitelre (take-away); vendéglátóipar; cukrászdák, cukrászműhelyek; cukrász kisipari

 tevékenység.

 ( 210 ) M 14 03000

 ( 220 ) 2014.10.01.

 ( 731 )  SMILE Showtime Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) SMILE Rock Circus

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 23. szám, 2014.12.15.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2463



 ( 511 )  9    Hangfelvételhordozók.

  38    Elektronikus levelezés, e-mail.

 41    Zenekarok szolgáltatásai; zenei produkciók; szórakoztatás; show-műsorok; audioberendezések kölcsönzése;

előadóművészek szolgáltatásai; show-műsorok szervezése; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése

(oktatás vagy szórakoztatás); jegyirodai szolgáltatások; rádiós szórakoztatás; bálok szervezése; digitális

zeneszolgáltatás az interneten; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; filmek gyártása, kivéve

reklámfilm; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások

 (szórakoztatás vagy oktatás).

 ( 210 ) M 14 03001

 ( 220 ) 2014.10.01.

 ( 731 )  SMILE Showtime Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) green4screen

 ( 511 )  38    Üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek

 küldése; üzenetküldő készülékek bérlete.

 41    Fényképészet; filmek gyártása; videofelvevő készülékek kölcsönzése; filmvetítők és tartozékaik

 kölcsönzése; videofilmezés; videokamerák kölcsönzése.

 42    Számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása mások

 számára.

 ( 210 ) M 14 03060

 ( 220 ) 2014.10.06.

 ( 731 )  MONTEI CONSULTING INC., Tortola (VG)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) INNORE

 ( 511 ) 3    Gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú krémek és balzsamok; illóolajak; gyógynövény vagy

gyógynövény kivonat alapú masszázsolajok és gélek; gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú kozmetikai

 készítmények fürdéshez.

5    Gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú gyógyszerészeti készítmények; gyógynövény vagy

gyógynövény kivonat alapú egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógynövény kivonatok;

gyógyteák; gyógycukor; gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú étrend kiegészítők emberek számára;

gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú krémek és balzsamok gyógyászati célra; illóolajok gyógyászati

célra; gyógyászat olajok, gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú masszázs olajok gyógyászati célra;

 gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú fürdő készítmények gyógyászati célra.

 ( 210 ) M 14 03061

 ( 220 ) 2014.10.06.

 ( 731 )  MONTEI CONSULTING INC., Tortola (VG)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) INNOCARE

 ( 511 ) 3    Gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú krémek és balzsamok; illóolajak; gyógynövény vagy

gyógynövény kivonat alapú masszázsolajok és gélek; gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú kozmetikai

 készítmények fürdéshez.

5    Gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú gyógyszerészeti készítmények; gyógynövény vagy

gyógynövény kivonat alapú egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógynövény kivonatok;

gyógyteák; gyógycukor; gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú étrend kiegészítők emberek számára;

gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú krémek és balzsamok gyógyászati célra; illóolajok gyógyászati
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célra; gyógyászat olajok, gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú masszázs olajok gyógyászati célra;

 gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú fürdő készítmények gyógyászati célra.

 ( 210 ) M 14 03062

 ( 220 ) 2014.10.07.

 ( 731 )  "Jásdi Pince" Kft., Csopak (HU)

 ( 740 )  dr. Jásdi Attila, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Ranolder

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03069

 ( 220 ) 2014.10.07.

 ( 731 )  Szabó Tamás, Budapest (HU)

 Ambrus Ildikó, Budakeszi (HU)

  
( 546 )

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

(papíráruk); fedelek, kötések, borítók (papíráru); iratgyűjtők, dossziék; könyvek; levelezőlapok;

levélpapír-magazinok, revük (időszaki lapok); nyomtatványok; öntapadó címkék (papíráruk); papíráruk; plakátok,

 falragaszok papírból vagy kartonból; transzparensek (papíráruk).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban; árverés; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; hirdetési

hely kölcsönzése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; közvéleménykutatás; marketing; rádiós reklámozás; reklámanyagok terjesztése;

 reklámozás; szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás.

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

lebonyolítása; előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék és kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

filmszínházi előadások; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; iskolai szolgáltatások (képzés); konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások

(bemutatók, kiállítások); oktatás; show műsorok; színházi produkciók; szórakoztatás; zenei produkciók;

 zenekarok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 14 03077

 ( 220 ) 2014.10.08.

 ( 731 )  Zhao Gancheng, Budapest (HU)

 ( 541 ) BAOLY

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03078

 ( 220 ) 2014.10.08.

 ( 731 )  Hungerit Zrt., Szentes (HU)

 ( 740 )  dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
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 ( 541 ) VURSLI

 ( 511 )  29    Előhűtött-, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok; pácolt és/vagy fűszerekkel ízesített előhűtött-,

gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok; fűszereket, más gabona alapú adalékokat és ezek kombinációját

tartalmazó bevonóanyaggal borított előhűtött-,gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok; fűszerekkel és egyéb

növényi és/vagy állati anyagokkal töltött előhűtött-, gyorsfagyasztott szárnyashús és egyéb húsok; húskivonatok;

húskocsonyák; húskonzervek; levesek, húslevesek, húsleves koncentrátumok, készítmények húslevesekhez;

húslé; vörös áruk úgymint párizsi, krinolin, szafaládé, virsli és hámozott virsli; kolbászok; felvágottak;

természetes és műbélbe töltött hústartalmú készítmények; szalonnák; pacal; májak, májpástétomok; húsból

készült vagy húst tartalmazó egyéb feldolgozott termékek; sonkák; állati velő táplálkozási célra; emberi

fogyasztásra szánt fehérje; nem élő baromfi; nem élő és tartósított hal, halfilé, halból készült ételek, halhús

emberi fogyasztásra; rákok, rákfélék; kagylók; vadhúsok; disznóhús; étkezési zsírok, zsírtartalmú készítmények

 és keverékek; hús alapú vagy húst tartalmazó készételek; húsalapú vagy húst tartalmazó ételkészítmények.

  30    Húsmentes készételek; húsmentes ételkészítmények.

 35    Export-import ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökség és kereskedelmi információk

 szolgáltatása; piackutatás; reklámtevékenység; hirdetések; árubemutatás.

 ( 210 ) M 14 03091

 ( 220 ) 2014.10.08.

 ( 731 )  Webra International Kft., Budapest (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; szoftverek, rögzített.

 ( 210 ) M 14 03107

 ( 220 ) 2014.10.10.

 ( 731 )  Homola Szabolcs István, Paloznak (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Rizling típusú borok.

 ( 210 ) M 14 03108

 ( 220 ) 2014.10.10.

 ( 731 )  Homola Szabolcs István, Paloznak (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 210 ) M 14 03409

 ( 220 ) 2014.11.13.
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 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) CONUMON

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

 ( 210 ) M 14 03410

 ( 220 ) 2014.11.13.

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

 ( 541 ) LUCCUVIL

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

 ( 210 ) M 14 03411

 ( 220 ) 2014.11.13.

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

 ( 541 ) NIFLOFIN

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

 ( 210 ) M 14 03412

 ( 220 ) 2014.11.13.

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

 ( 541 ) RICETTIS

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

 ( 210 ) M 14 03413

 ( 220 ) 2014.11.13.

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

 ( 541 ) SANXID

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

 ( 210 ) M 14 03484

 ( 220 ) 2014.11.19.

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

 ( 541 ) NETLITEN

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

 ( 210 ) M 14 03485

 ( 220 ) 2014.11.19.

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

 ( 541 ) ZOSCAL

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

 ( 210 ) M 14 03486

 ( 220 ) 2014.11.19.

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

 ( 541 ) WELDININ

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

 ( 210 ) M 14 03487

 ( 220 ) 2014.11.19.

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 23. szám, 2014.12.15.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2467



 ( 541 ) GRALOR

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

A rovat 119 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  214.510

 ( 151 )  2014.12.15.

 ( 210 )  M 14 03436

 ( 220 )  2014.11.13.

 ( 732 )  Astoria-Tisza Holding Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Ajakfények; ajakrúzsok; áloé vera készítmények kozmetikai célokra; arckikészítő púder; balzsamok nem

gyógyászati használatra; borotválkozás utáni arcszeszek; borotválkozó készítmények; borotvaszappan;

bőrkonzerváló szerek [kenőcsök]; dezodorálószappanok; dezodorok [személyes használatra vagy állatoknak};

díszítő matricák kozmetikai használatra; fertőtlenítő szappanok; fogfehérítő gélek; fogkrémek; fürdősók nem

gyógyászati használatra; gyógyszappanok; habkő, horzsakő; hajhullámosítókészítmények; hajspray; hajszeszek;

hüvelyöblítő készítmények személyes higiénia vagy dezodorálás céljaira; illatszerek; illatszer készítmények;

izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai bőrápoló

szerek;kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai krémek; kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők;

kozmetikai szerek; kölnivíz; körömápolási cikkek; lábizzadásgátló szappanok; lakklemosó termékek; lehelet

frissítő spray; lemosószerek kozmetikaihasználatra; mosdószappanok; napbarnító készítmények; napozókrém;

naptej; napvédő készítmények [kozmetikumok]; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; parfümök; piperecikkek;

piperetejek; piperevizek; samponok; sminkeltávolító termékek; szájvizek, nemgyógyászati használatra;

 szappanok; száraz samponok; szőrtelenítő szerek; vatta kozmetikai használatra.

  18    Hátizsákok; kézitáskák; neszesszerek; piperetáskák üresen; strandtáskák; táskák; útitáskák.

  24    Textil törülközők.

 ( 111 )  214.515

 ( 151 )  2014.12.15.

 ( 210 )  M 14 03293

 ( 220 )  2014.10.31.

 ( 732 )  Pharmafit Sport Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bencze Péter, Dr. Bencze Péter és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Richtofit Rapid Aktív

 ( 511 )  3    Kozmetikai készítmények.

 5    Gyógyszerészeti készítmények; gyógyhatású kenőcsök.

 ( 111 )  214.516

 ( 151 )  2014.12.15.

 ( 210 )  M 14 02860

 ( 220 )  2014.09.18.

 ( 732 )  SIMIFLEX Árnyékolástechnikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vanderlik Milán, Vanderlik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ISPO Budapest és Közép- és Kelet Európai Outlet Vásár

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások

bemutatása; fogadások tervezése (szórakoztatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy

nevelési célú kiállítások szervezése; show-műsorok;szépségversenyek szervezése; szórakoztatás; zenei

 produkciók.

  43    Rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése.

 ( 111 )  214.535

 ( 151 )  2014.12.15.

 ( 210 )  M 14 03206

 ( 220 )  2014.10.21.

 ( 732 )  Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Nagy Gábor, Budapest

 ( 541 )  Takarék Garanciaközösség

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  209.827

 ( 151 )  2013.05.29.

 ( 210 )  M 13 00673

 ( 220 )  2011.02.21.

 ( 732 )  ZOTOS INTERNATIONAL Inc., Darien, Connecticut (US)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Folyékony hajápoló termékek.

 ( 111 )  211.539

 ( 151 )  2013.12.18.

 ( 210 )  M 12 01304

 ( 220 )  2012.04.17.

 ( 732 )  Laboratory Ideas Kommunikációs Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szénássy Mónika ügyvéd,Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Laboratory Ideas

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógép

fájlokban mások számára; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból;

eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési oldalak készítése; információk

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

piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése;

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

reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek

szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; televíziós reklámozás; számítógépes

 nyilvántartások kezelése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching [tréning]; filmek

gyártása, kivéve a reklámfilmeket; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; show-műsorok szervezése; szemináriumok rendezése és vezetése; videofilmezés; videofilmgyártás;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; zene összeállítása; zenei produkciók, zenekarok

 szolgáltatásai.

 42    Ipari elemző szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; ipari

 formatervezés.

 ( 111 )  213.896

 ( 151 )  2014.09.26.

 ( 210 )  M 14 00446

 ( 220 )  2014.02.13.

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

 ( 541 )  RINCON

 ( 511 )   10    A nőgyógyászat területén használt orvosi készülékek és műszerek.

 ( 111 )  214.056
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 ( 151 )  2014.10.14.

 ( 210 )  M 13 02767

 ( 220 )  2013.09.24.

 ( 732 )  Live Naturals Inc., Albany, New York (US)

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

 ( 541 )  LiveNaturals

 ( 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).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

 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).

 ( 111 )  214.058

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 13 01996

 ( 220 )  2013.07.12.

 ( 732 )  Schoco-Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 )  Vinelli

 ( 511 )  30    Algák [fűszer]; amerikaimogyorós cukrászsütemények; amerikai palacsinták; aprósütemény; aprósütemény,

teasütemény; aromák, az illóolajok kivételével; aromák süteményekhez, az illóolajok kivételével; aromás

készítmények élelmezéshez; árpa, hántolt; árpaliszt; árpa, porrá tört; babliszt; bonbonok [cukorkák]; bors; briós;

burgonyaliszt; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; cheeseburgerek [szendvicsek]; chips

[gabonakészítmény]; chow-chow [ízesítőszer]; chutney [fűszeres ízesítő]; cikória [pótkávé]; cukor; cukorkaáruk;

cukormáz süteményekhez; cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; curry [fűszer];

csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú italok; dara emberi táplálkozásra; ecet; édesgyökér [cukrászáru];

édesgyökér nyalókák [cukrászáru]; édesítőszerek, (természetes); élesztő; élesztő ételekhez; élesztők,

erjesztőanyagok tésztákhoz; eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat; ételízesítő

[fűszer]; fahéj [fűszer]; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; gabonakészítmények; glutén adalékok

kulináris célokra; glutén [sikér] étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gríz, kuszkusz, búzadara;

gyömbér [fűszer]; gyümölcs coulis-k [mártások]; gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru]; gyümölcsös

sütemények/torták; halva [édességféle]; húspástétomok; húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítőszerek;

jég (ehető); jeges tea; jégfrissítő italokhoz, ételekhez; jégkrémpor; jég, természetes vagy mesterséges; kakaó;

kandiscukor; kapribogyók; karamellák [cukorkák]; kávé; kávéaromák; kávé, pörköletlen; keksz; kekszek; kenyér;

kenyér kovász nélkül, macesz; kerti füvek, konzervált [ízesítőszer]; ketchup [szósz]; konyhasó; kukoricadara;

kukorica, darált; kukorica, sült; kurkuma; lenmag emberi fogyasztásra; lepények (gyümölcsös); lisztek;

liszttartalmú ételek; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz; makaróni; malátacukor, maltóz; maláta

emberi fogyasztásra; malátakivonat élelmezési célra; malátás kekszek; malomipari termékek; mandulapép;

mandulás cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény; marcipán; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő;

menta a cukrászat részére; mentabonbonok, mentacukorkák; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli,

galuska; méz; mézeskalács; mustár; müzli; müzliszeletek; nádcukor szirup; növényi készítmények pótkávéként

való használatra; palacsinták; pálmacukor; paprika, őrölt [ételízesítő]; paradicsomszósz; pasztillák [cukrászáru];
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pattogatott kukorica; pesto [szósz]; piskóták; pótkávé; pralinék; propolisz; rágógumi; ravioli; rizs; rizssütemény;

sáfrány [ételízesítő]; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú); snack ételek (rizs alapú); só élelmiszerek

tartósítására; sós kekszek; spagetti; sütemények; süteményekhez való tészta; süteménypor; süteménytészta;

sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; szágó; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió;

szójabab-pástétom [ételízesítő]; szójaliszt; szójaszósz; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; tabulé; taco;

tápióka; tápiókaliszt; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek;

 zabliszt; zabpehely; zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.

 ( 111 )  214.059

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 13 01998

 ( 220 )  2013.07.12.

 ( 732 )  Schoco-Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 )  Manelli

 ( 511 )  30    Algák [fűszer]; amerikaimogyorós cukrászsütemények; amerikai palacsinták; aprósütemény; aprósütemény,

teasütemény; aromák, az illóolajok kivételével; aromák süteményekhez, az illóolajok kivételével; aromás

készítmények élelmezéshez; árpa, hántolt; árpaliszt; árpa, porrá tört; babliszt; bonbonok [cukorkák]; bors; briós;

burgonyaliszt; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; cheeseburgerek [szendvicsek]; chips

[gabonakészítmény]; chow-chow [ízesítőszer]; chutney [fűszeres ízesítő]; cikória [pótkávé]; cukor; cukorkaáruk;

cukormáz süteményekhez; cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; curry [fűszer];

csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú italok; dara emberi táplálkozásra; ecet; édesgyökér [cukrászáru];

édesgyökér nyalókák [cukrászáru]; édesítőszerek, (természetes); élesztő; élesztő ételekhez; élesztők,

erjesztőanyagok tésztákhoz; eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat; ételízesítő

[fűszer]; fahéj [fűszer]; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; gabonakészítmények; glutén adalékok

kulináris célokra; glutén [sikér] étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gríz, kuszkusz, búzadara;

gyömbér [fűszer]; gyümölcs coulis-k [mártások]; gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru]; gyümölcsös

sütemények/torták; halva [édességféle]; húspástétomok; húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítőszerek;

jég (ehető); jeges tea; jégfrissítő italokhoz, ételekhez; jégkrémpor; jég, természetes vagy mesterséges; kakaó;

kandiscukor; kapribogyók; karamellák [cukorkák]; kávé; kávéaromák; kávé, pörköletlen; keksz; kekszek; kenyér;

kenyér kovász nélkül, macesz; kerti füvek, konzervált [ízesítőszer]; ketchup [szósz]; konyhasó; kukoricadara;

kukorica, darált; kukorica, sült; kurkuma; lenmag emberi fogyasztásra; lepények (gyümölcsös); lisztek;

liszttartalmú ételek; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz; makaróni; malátacukor, maltóz; maláta

emberi fogyasztásra; malátakivonat élelmezési célra; malátás kekszek; malomipari termékek; mandulapép;

mandulás cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény; marcipán; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő;

menta a cukrászat részére; mentabonbonok, mentacukorkák; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli,

galuska; méz; mézeskalács; mustár; müzli; müzliszeletek; nádcukor szirup; növényi készítmények pótkávéként

való használatra; palacsinták; pálmacukor; paprika, őrölt [ételízesítő]; paradicsomszósz; pasztillák [cukrászáru];

pattogatott kukorica; pesto [szósz]; piskóták; pótkávé; pralinék; propolisz; rágógumi; ravioli; rizs; rizssütemény;

sáfrány [ételízesítő]; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú); snack ételek (rizs alapú); só élelmiszerek

tartósítására; sós kekszek; spagetti; sütemények; süteményekhez való tészta; süteménypor; süteménytészta;

sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; szágó; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió;

szójabab-pástétom [ételízesítő]; szójaliszt; szójaszósz; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; tabulé; taco;

tápióka; tápiókaliszt; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek;

 zabliszt; zabpehely; zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.

 ( 111 )  214.060

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 13 01997
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 ( 220 )  2013.07.12.

 ( 732 )  Schoco-Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 )  Banelli

 ( 511 )  30    Algák [fűszer]; amerikaimogyorós cukrászsütemények; amerikai palacsinták; aprósütemény; aprósütemény,

teasütemény; aromák, az illóolajok kivételével; aromák süteményekhez, az illóolajok kivételével; aromás

készítmények élelmezéshez; árpa, hántolt; árpaliszt; árpa, porrá tört; babliszt; bonbonok [cukorkák]; bors; briós;

burgonyaliszt; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; cheeseburgerek [szendvicsek]; chips

[gabonakészítmény]; chow-chow [ízesítőszer]; chutney [fűszeres ízesítő]; cikória [pótkávé]; cukor; cukorkaáruk;

cukormáz süteményekhez; cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; curry [fűszer];

csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú italok; dara emberi táplálkozásra; ecet; édesgyökér [cukrászáru];

édesgyökér nyalókák [cukrászáru]; édesítőszerek, (természetes); élesztő; élesztő ételekhez; élesztők,

erjesztőanyagok tésztákhoz; eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat; ételízesítő

[fűszer]; fahéj [fűszer]; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; gabonakészítmények; glutén adalékok

kulináris célokra; glutén [sikér] étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gríz, kuszkusz, búzadara;

gyömbér [fűszer]; gyümölcs coulis-k [mártások]; gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru]; gyümölcsös

sütemények/torták; halva [édességféle]; húspástétomok; húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítőszerek;

jég (ehető); jeges tea; jégfrissítő italokhoz, ételekhez; jégkrémpor; jég, természetes vagy mesterséges; kakaó;

kandiscukor; kapribogyók; karamellák [cukorkák]; kávé; kávéaromák; kávé, pörköletlen; keksz; kekszek; kenyér;

kenyér kovász nélkül, macesz; kerti füvek, konzervált [ízesítőszer]; ketchup [szósz]; konyhasó; kukoricadara;

kukorica, darált; kukorica, sült; kurkuma; lenmag emberi fogyasztásra; lepények (gyümölcsös); lisztek;

liszttartalmú ételek; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz; makaróni; malátacukor, maltóz; maláta

emberi fogyasztásra; malátakivonat élelmezési célra; malátás kekszek; malomipari termékek; mandulapép;

mandulás cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény; marcipán; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő;

menta a cukrászat részére; mentabonbonok, mentacukorkák; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli,

galuska; méz; mézeskalács; mustár; müzli; müzliszeletek; nádcukor szirup; növényi készítmények pótkávéként

való használatra; palacsinták; pálmacukor; paprika, őrölt [ételízesítő]; paradicsomszósz; pasztillák [cukrászáru];

pattogatott kukorica; pesto [szósz]; piskóták; pótkávé; pralinék; propolisz; rágógumi; ravioli; rizs; rizssütemény;

sáfrány [ételízesítő]; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú); snack ételek (rizs alapú); só élelmiszerek

tartósítására; sós kekszek; spagetti; sütemények; süteményekhez való tészta; süteménypor; süteménytészta;

sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; szágó; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió;

szójabab-pástétom [ételízesítő]; szójaliszt; szójaszósz; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; tabulé; taco;

tápióka; tápiókaliszt; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek;

 zabliszt; zabpehely; zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.

 ( 111 )  214.288

 ( 151 )  2014.11.17.

 ( 210 )  M 14 02027

 ( 220 )  2014.06.27.

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

 ( 541 )  CARECOR

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.289

 ( 151 )  2014.11.17.

 ( 210 )  M 14 00652

 ( 220 )  2014.03.04.

 ( 732 )  László Ruth 100%, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

 letölthetők.

  42    Weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  214.290

 ( 151 )  2014.11.17.

 ( 210 )  M 14 01396

 ( 220 )  2014.05.05.

 ( 732 )  Olajág Otthonok, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 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 )  214.291

 ( 151 )  2014.11.17.

 ( 210 )  M 14 01262

 ( 220 )  2014.04.24.

 ( 732 )  Kovács Andrea, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Aktatáskák; bevásárló hálók; bevásárlótáskák; bőröndök, kézitáskák; bőrpórázok; bőrszíjak; erszények,

pénztárcák; hátizsákok; hevedertáskák gyermekek hordozására; hitelkártyatartók [levéltárcák]; irattáskák,

aktatáskák; iskolatáskák; kenguru gyermekek hordozására [heveder]; kenguruk [hevederek] csecsemők

hordozására; kézitáskák; kottamappák, kottatokok; kulcstokok; levéltárcák; névjegytartók, kártyatartók;

nyakörvek állatoknak; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; pórázok bőrből; ruhatáskák utazáshoz;

sporttáskák; strandtáskák; szerszámtáskák bőrből (üresen); táskák; táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra,

 bőrből; útitáskák; vállszíjak bőrből.

 25    Alsóneműk; alsószoknyák; atlétatrikók; bélések készruhákhoz [ruházat részei]; boák [nyakbavalók]; bodyk

[alsóruházat]; bőrruházat; bugyik; cipők; csuklyák, kapucnik [ruházat]; dzsekik; elasztikus (sztreccs) nadrágok;

felsőkabátok, felöltők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fürdőruhák; fűzők [ruházat]; hosszúnadrágok;

hurkolt/kötöttáruk; ingek; kabátok; készruhák; kesztyűk [ruházat]; kombinék [alsóneműk]; kosztümök;

kötöttáruk; mellények; melltartók; női ruhák; nyaksálak, gallérvédők; nyakkendők; övek [ruházat]; pelerinek;
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pénztartó övek [ruházat]; pólók; poncsók; ruházat, ruhaneműk; sálak; sapkák; strandruhák; szandálok; szoknyák;

 szvetterek; tarka selyemkendők [nyaksálak]; térdnadrágok; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők.

 ( 111 )  214.292

 ( 151 )  2014.11.17.

 ( 210 )  M 14 01520

 ( 220 )  2014.05.13.

 ( 732 )  UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  dr. Bozóki Bence, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CARTE D'OR DESSZERT A JÉGKRÉMEK KÖZÖTT

 ( 511 )   30    Fagylaltok és jégkrémek.

 ( 111 )  214.293

 ( 151 )  2014.11.17.

 ( 210 )  M 14 00160

 ( 220 )  2014.01.21.

 ( 732 )  Kokas Sándor, Gödöllő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Marketing; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; eladási propaganda mások számára.

 ( 111 )  214.294

 ( 151 )  2014.11.17.

 ( 210 )  M 14 00916

 ( 220 )  2014.03.26.

 ( 732 )  Farkas Ágnes Nóra, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Akkumulátoros játékok.

 35    Árubemutatás, játékeladás, marketing, kereskedelmi vagy reklámcálú vásárok szervezése, hirdetési hely

 kölcsönzése.

  41    Játékkölcsönzés, játékbemutatás, játszóházszervezés.

 ( 111 )  214.295

 ( 151 )  2014.11.17.

 ( 210 )  M 14 01275

 ( 220 )  2014.04.25.

 ( 732 )  Tompa Város Önkormányzat, Tompa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó: bab, tartósított; csemegeuborka; dió, feldolgozott; disznóhús; dzsemek;

gyümölcskonzervek; gyümölcsszeletkék, apró; hentesáruk; hús; joghurt; kefír; kolbász; lekvár; paradicsomlé

főzéshez; paradicsompüré; sajtok; savanyú káposzta; sonka; szalonna; szárított zöldségek; tej; tejtermékek;
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 tojások; vaj; vajkrém; véreshurka [hentesáru]; zöldságkonzervek; zöldséglevek főzéshez.

 30    Magyarországról származó: fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; méhpempő; méz; paprika, őrölt [ételízesítő];

 tésztafélék.

 31    Magyarországról származó: bab, friss; baromfiszárnyas, élő; borsó, friss; burgonya, friss; dió; gomba, friss;

gyökérzöldségek [táplálék]; gyümölcsök, friss; hagymák, friss [zöldség]; halak, élő; halikra; mogyoró;

 póréhagyma, friss; rebarbara; szőlő, friss; virághagymák; virágok, élő; zöldségek, friss.

 32    Magyarországról származó: alkoholmentes italok; gyümölcslevek; paradicsomlevek [italok]; szőlőmust;

 szörpök italokhoz; zöldséglevek [italok].

  33    Magyarországról származó: almaborok; borok; cseresznyepálinka;likőrök; pálinkák, brandyk.

 ( 111 )  214.296

 ( 151 )  2014.11.17.

 ( 210 )  M 14 01638

 ( 220 )  2014.05.21.

 ( 732 )  Somay Márk Tamás 100%, Baracska (HU)

 ( 740 )  dr. Cseszlai János ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Kellegy

 ( 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).

 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).

 ( 111 )  214.297

 ( 151 )  2014.11.17.

 ( 210 )  M 14 01637

 ( 220 )  2014.05.21.

 ( 732 )  Bolla Viktória 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Cseszlai János ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  11ground

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

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.298

 ( 151 )  2014.11.17.

 ( 210 )  M 14 01634

 ( 220 )  2014.05.21.
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 ( 732 )  ZENTIVA Group a.s., Praha 10, Dolni Mécholupy (CZ)

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

 ( 541 )  STAREXON

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.299

 ( 151 )  2014.11.17.

 ( 210 )  M 14 01266

 ( 220 )  2014.04.25.

 ( 732 )  Sárosi Gergely, Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, tea; cukrászsütemények; fagylaltok; jég, jégkása.

 32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok és gyümölcslevek; szörpök és más

 készítmények italokhoz.

  43    Fagylaltozó és cukrászda.

 ( 111 )  214.300

 ( 151 )  2014.11.17.

 ( 210 )  M 14 01141

 ( 220 )  2014.04.11.

 ( 732 )  PS Invest Limited, Dubai (AE)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők.

  25    Ruházati cikkek, sportruházat, cipők, sapkafélék.

  32    Vizek, izotóniás italok, (alkoholmentes) italok.

 ( 111 )  214.301

 ( 151 )  2014.11.17.

 ( 210 )  M 14 00770

 ( 220 )  2014.03.14.

 ( 732 )  Bodnár György Gábor, Gödöllő (HU)

 ( 541 )  Tervcafé

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (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 )  214.302

 ( 151 )  2014.11.17.

 ( 210 )  M 14 01147

 ( 220 )  2014.04.11.

 ( 732 )  DEGENFELD Szőlészeti Borászati és Kereskedelmi Bt., Tarcal (HU)

 ( 740 )  dr. Tompa Zoltán, Tompa Ügyvédi Iroda, Sárospatak
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( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 111 )  214.303

 ( 151 )  2014.11.17.

 ( 210 )  M 14 00914

 ( 220 )  2014.03.26.

 ( 732 )  Gyöngyösi Péter, Debrecen (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  214.304

 ( 151 )  2014.11.17.

 ( 210 )  M 14 01150

 ( 220 )  2014.04.14.

 ( 732 )  Krisztián Roda, Roznava (SK)

 ( 740 )  dr. Mátrai Mihály, Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.305

 ( 151 )  2014.11.17.

 ( 210 )  M 14 01153

 ( 220 )  2014.04.14.

 ( 732 )  Power Management Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Csatlakozók, konnektorok [elektromosság]; hőmérséklet-szabályozó készülékek; kapcsolódobozok

 [elektromosság]; kapcsolók, elektromos.

  37    Elektromos berendezések felszerelése és javítása.

  42    Energiatakarékossági tanácsadás; építési tervkészítés; építészet; építészeti konzultáció.

 ( 111 )  214.306

 ( 151 )  2014.11.17.

 ( 210 )  M 14 01160

 ( 220 )  2014.04.10.

 ( 732 )  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd, Seoul (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera,Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 23. szám, 2014.12.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2479



motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 111 )  214.307

 ( 151 )  2014.11.17.

 ( 210 )  M 14 01383

 ( 220 )  2014.04.30.

 ( 732 )  Cheng Hai Guo, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kőfalvi Balázs, Dr. Kőfalvi Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  happy Flower

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

  26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok.

  28    Játékok, játékszerek.

 ( 111 )  214.308

 ( 151 )  2014.11.17.

 ( 210 )  M 14 00165

 ( 220 )  2014.01.21.

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

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

 ( 541 )  KaritászPONT

 ( 511 )  35    Gyógynövény teák és egyéb gyógynövény tartalmú készítmények, ajándék-, dísz- és kegytárgyak,

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

háztartási eszközök, konyhafelszerelések, használt és új ruházati cikkek, használt és új lábbelik, használt és új

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

  36    Jótékonysági célú gyűjtés; adománygyűjtések szervezése.

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

természetbeni adományok gyűjtése és átvétele; jótékonysági célú rendezvények, kiállítások és vásárok szervezése

 és tartása.

 ( 111 )  214.309

 ( 151 )  2014.11.17.

 ( 210 )  M 14 00410

 ( 220 )  2014.02.10.

 ( 732 )  MezőHír Média Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Gabriella, Dr. Németh & Dr. Haraszti Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Konzultáció személyzeti kérdésekben; eladási propaganda mások számára; információ és tanácsadás

fogyasztóknak (fogyasztási tanácsadás); közönségszolgálat; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; outsourcing

szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); piackutatás; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szakmai konzultációk üzleti

ügyekben; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal;üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti

hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;
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 üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

 41    Akadémiák (oktatás); coaching (tréning); eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gykorlati

képzés (szemléltetés); kongresszusok szervezése és lebonyolítása; levelező tanfolyamok; oktatás; pályaválasztási

tanácsadás; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegek kiadása

 (nem reklámcélú).

  44    Pszichológus szolgáltatásai; terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  214.310

 ( 151 )  2014.11.17.

 ( 210 )  M 14 00005

 ( 220 )  2014.02.19.

 ( 732 )  "Nagyrédei Szőlők" Borforgalmazó Kft., Nagyréde (HU)

 ( 740 )  Szöllősi László, Szöllősi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nagyréde Estate

 ( 511 )  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).

 ( 111 )  214.311

 ( 151 )  2014.11.17.

 ( 210 )  M 14 01385

 ( 220 )  2014.04.30.

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

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

 ( 541 )  URATENS

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények humán használatra.

 ( 111 )  214.312

 ( 151 )  2014.11.17.

 ( 210 )  M 14 01386

 ( 220 )  2014.04.30.

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

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

 ( 541 )  POTENZA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények humán használatra.

 ( 111 )  214.313

 ( 151 )  2014.11.17.

 ( 210 )  M 14 01022

 ( 220 )  2014.04.03.

 ( 732 )  Rodent Hungary Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Tápanyagok állatok számára (állateledel), macskaalom.

  35    Tápanyagok állatok számára (állateledel), macskaalommal való kereskedelem.

 ( 111 )  214.315

 ( 151 )  2014.11.17.
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 ( 210 )  M 14 00911

 ( 220 )  2014.03.26.

 ( 732 )  Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dreher 24. Frissítően gyümölcsös

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok; sörök; malátasör.

 ( 111 )  214.316

 ( 151 )  2014.11.17.

 ( 210 )  M 14 00915

 ( 220 )  2014.03.26.

 ( 732 )  Pick Szeged Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Szőcs Ernő Péter, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )   29    Hús, hústermékek, szalámik, kolbászok, sonkák.

 ( 111 )  214.318

 ( 151 )  2014.11.19.

 ( 210 )  M 13 02315

 ( 220 )  2013.08.14.

 ( 732 )  ZAO TechnoNICOL, Moscow (RU)

 ( 740 )  Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  PRIMA

 ( 511 )  17    Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám (mika) és ezen anyagokból készült termékek és amelyek nem

tartoznak más osztályokba; műanyag, félig-feldolgozott; tömítő-, kitömő-, és szigetelőanyagok; beleértve

nyílászárók szigetelő anyagai; hangszigetelő anyagok; szigetelő anyagok; szigetelő tűzálló anyagok;

hőszigetelőanyagok; tömítőanyagok csatlakozásokhoz; üveggyapot szigetelési célra; üvegszálak szigetelésre;

 üvegszálból készült szövetek szigetelésre; szigetelő szövetek; rugalmascsövek nem fémből.

 19    Nem fém építőanyagok, beleértve tetőfedő anyagok nem fémből; bitumen építési anyagok; szurok építési

anyagok; útburkoló anyagok; tűzálló szerkezeti anyagok nem fémből; épületpanelok nem fémből; bitumenes

bevonatok tetőfedéshez; tetőburkolatok, tetőhéjazatok nem fémből; tetőzet nem fémből, napelemekkel;

burkolatok nem fémből építési célokra; merevcsövek nem fémből építési célra; aszfalt, szurok és bitumen; mobil

 épületek nem fémből; emlékművek nem fémből.

 ( 111 )  214.319

 ( 151 )  2014.11.20.

 ( 210 )  M 14 00045

 ( 220 )  2014.01.08.

 ( 732 )  Gurmi Szolgáltató Kft., Csopak (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
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 jegyzékében szereplő valamennyi áru) főzőcsomagok ételcsomagok.

 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).

 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.

 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).

  35    Reklámozás; marketing; franchise szolgáltatás (üzletmenet és menedzsment támogatás) üzleti tanácsadás.

  39    Futárszolgálat [üzenetek vagy áruk továbbítására]; házhozszállítás, mozgóbolt szolgálat.

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

 valamennyi szolgáltatás) kitelepülés (vásárokra, rendezvényekre).

 ( 111 )  214.320

 ( 151 )  2014.11.20.

 ( 210 )  M 14 00797

 ( 220 )  2014.03.18.

 ( 732 )  DIATECH KFT., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  7    Gépek és szerszámgépek (építőipari gépek), gyémántszerszámok, gyémánt vágótárcsák.

 ( 111 )  214.321

 ( 151 )  2014.11.20.

 ( 210 )  M 14 01286

 ( 220 )  2014.04.28.

 ( 732 )  Boom & Brass Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Mihály, Simon Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások, ételszobrászat, étkezdék, éttermek, főzőberendezések bérlete, gyorséttermek, kantinok

 büfék étkezdék, kávéházak, önkiszolgáló éttermek, vendéglátóipar.

 ( 111 )  214.322

 ( 151 )  2014.11.20.

 ( 210 )  M 14 01529

 ( 220 )  2014.05.14.

 ( 732 )  Pozsonyi Pagony Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gilly András, Dr. Gilly András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.323

 ( 151 )  2014.11.20.

 ( 210 )  M 14 01656

 ( 220 )  2014.05.22.

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

 ( 541 )  LIZ

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  214.324

 ( 151 )  2014.11.20.

 ( 210 )  M 14 01530

 ( 220 )  2014.05.14.

 ( 732 )  Pozsonyi Pagony Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gilly András, Dr. Gilly András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.325

 ( 151 )  2014.11.20.

 ( 210 )  M 14 00925

 ( 220 )  2014.03.26.

 ( 732 )  GLT Delta Épületgépész Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Cserkúthy László Gábor, Pécs

  

( 546 )
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 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

 berendezések.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 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 )  214.326

 ( 151 )  2014.11.20.

 ( 210 )  M 14 01528

 ( 220 )  2014.05.14.

 ( 732 )  Humbák Művek Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

 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 )  214.327

 ( 151 )  2014.11.20.

 ( 210 )  M 14 01474

 ( 220 )  2014.05.09.

 ( 732 )  Magyar Helsinki Bizottság, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Magyar Helsinki Bizottság

 ( 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 )  214.328

 ( 151 )  2014.11.24.

 ( 210 )  M 14 01704

 ( 220 )  2014.05.27.

 ( 732 )  BABY EX Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 100%, Palotás (HU)
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 ( 740 )  Réti István, Gödöllő

  

( 546 )

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 111 )  214.329

 ( 151 )  2014.11.24.

 ( 210 )  M 14 01579

 ( 220 )  2014.05.16.

 ( 732 )  RF-Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Ruhafalva

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.330

 ( 151 )  2014.11.24.

 ( 210 )  M 14 01457

 ( 220 )  2014.05.08.

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

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PEARL CAPSULE

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

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

-helyettesítők (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

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

 ( 111 )  214.331

 ( 151 )  2014.11.24.

 ( 210 )  M 14 01456

 ( 220 )  2014.05.08.

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

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PEARL CAPS

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

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

-helyettesítők (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

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

 ( 111 )  214.332

 ( 151 )  2014.11.24.

 ( 210 )  M 14 01337
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 ( 220 )  2014.04.29.

 ( 732 )  Magyarvíz Ásványvíz Kft., Lajosmizse (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek; vizek; szénsavas vizek.

 ( 111 )  214.333

 ( 151 )  2014.11.24.

 ( 210 )  M 14 01336

 ( 220 )  2014.04.29.

 ( 732 )  Magyarvíz Ásványvíz Kft., Lajosmizse (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek; vizek; szénsavas vizek.

 ( 111 )  214.334

 ( 151 )  2014.11.24.

 ( 210 )  M 14 01220

 ( 220 )  2014.04.18.

 ( 732 )  Borsányi Gábor, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  TEQBALL

 ( 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).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 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 )  214.335

 ( 151 )  2014.11.24.

 ( 210 )  M 14 01219

 ( 220 )  2014.04.18.

 ( 732 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
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( 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 )  214.336

 ( 151 )  2014.11.24.

 ( 210 )  M 14 01218

 ( 220 )  2014.04.18.

 ( 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 )  214.337

 ( 151 )  2014.11.24.

 ( 210 )  M 14 01217

 ( 220 )  2014.04.18.

 ( 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 )  214.338

 ( 151 )  2014.11.24.

 ( 210 )  M 14 00606

 ( 220 )  2014.02.27.

 ( 732 )  Borestek Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Kő-juice
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 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 111 )  214.339

 ( 151 )  2014.11.24.

 ( 210 )  M 13 03832

 ( 220 )  2013.12.19.

 ( 732 )  Vitawater Korlátolt Felelősségű Társaság, Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  dr. Fekete Zsuzsa, Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen

  ( 546 )

 ( 511 )   30    Tea; tea alapú italok; jeges teák; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek.

 ( 111 )  214.340

 ( 151 )  2014.11.24.

 ( 210 )  M 14 00823

 ( 220 )  2014.03.19.

 ( 732 )  Mast-Jägermeister SE, Wolfenbüttel (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas italok és más alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholos italok, a sörök kivételével.

 41    Szórakoztatás; kulturális események, zenei események és versenyek; film, hang, video és televíziós

produkciók és azok kiadása; nyomtatványok és arra vonatkozó elektronikus média kiadása (beleértve

CD-ROM-okat és CD-ls-eket); zenei és szórakoztató előadások rendezése; adatbázis szolgáltatások, nevezetesen

 információnyújtás szórakoztatás területén; promóciós kampányok folytatása szórakoztatási célokra.

 ( 111 )  214.341

 ( 151 )  2014.11.24.

 ( 210 )  M 13 03144

 ( 220 )  2013.10.29.

 ( 732 )  Petendi Pálinkaház Kft. 100%, Vigántpetend (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az

építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, pumpás üvegcse, melyből konyhai célokra lehet

permetezni a pálinkát, laposüveg fémből, porcelánból és üvegből, pálinkás flakon üvegből vagy porcelánból, kis

feles poharak üvegből, porcelánból, flaska, flakon üvegből, fémből vagy porcelánból, mely pálinka tárolására
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 alkalmas.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, reklámpólók, -pulóverek, tornacipők és baseball sapkák,

 tengerészkalapok.

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

 áru).

 ( 111 )  214.342

 ( 151 )  2014.11.24.

 ( 210 )  M 13 03142

 ( 220 )  2013.10.29.

 ( 732 )  Petendi Pálinkaház Kft. 100%, Vigántpetend (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az

építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, pumpás üvegcse, melyből konyhai célokra lehet

permetezni a pálinkát, laposüveg fémből, porcelánból és üvegből, pálinkás flakon porcelánból, kis feles poharak

 üvegből, porcelánból, flaska, flakon üvegből, fémből vagy porcelánból, mely pálinka tárolására alkalmas.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, reklámpólók, -pulóverek, tornacipők és baseball sapkák,

 tengerészkalapok.

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

 áru).

 ( 111 )  214.343

 ( 151 )  2014.11.24.

 ( 210 )  M 14 00031

 ( 220 )  2014.01.06.

 ( 732 )  Biosolutions Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Helyrehozzuk Elrontott Frizuráját!

 ( 511 )   44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  214.344

 ( 151 )  2014.11.24.

 ( 210 )  M 14 00921

 ( 220 )  2014.03.26.

 ( 732 )  Stork Élelmiszer Manufaktúra Kft., Szár (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

  32    Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és sűrítmények italokhoz.
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 ( 111 )  214.345

 ( 151 )  2014.11.24.

 ( 210 )  M 14 00917

 ( 220 )  2014.03.26.

 ( 732 )  Szappanos Zoltán, Dunaharaszti (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.346

 ( 151 )  2014.11.24.

 ( 210 )  M 14 01161

 ( 220 )  2014.04.10.

 ( 732 )  Fonyódi Ásványvíz Kft., Fonyód (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyöngy Mónika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Magyarországról származó 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    Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  214.347

 ( 151 )  2014.11.24.

 ( 210 )  M 14 01768

 ( 220 )  2014.06.04.

 ( 732 )  K&J Vital Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Tornaeszközök.

  41    Könyvkiadás, oktatás.

  44    Humán egészségügyi szolgáltatások.

 ( 111 )  214.348

 ( 151 )  2014.11.24.

 ( 210 )  M 14 01767

 ( 220 )  2014.06.04.

 ( 732 )  Tatlers Limited, Nicosia P.C. 2413 (HU)
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 ( 740 )  Dr. Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; gyümölcsök, tartósított, nevezetesen

ananász; bab, tartósított; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; borsó, tartósított; gomba, tartósított; snack

ételek (gyümölcs alapú); zöldségkonzervek; gyümölcskonzervek; csemegeuborka; kukorica tartósított; hagyma

tartósított; pikkalilli; zöldségek tartósított; szárított zöldségek; zöldségek, főtt; uborka, tartósított; olajbogyó,

tartósított; paradicsompüré; őszibarack édes szirupban; dzsemek; zöldségsaláták; gyümölcssaláták; zöldségleves

 készítmények; paradicsom, tartósított; paradicsomos bab; alkoholban tartósított gyümölcsök; gyümölcs, párolt.

  30    Kerti füvek, konzervált (ízesítőszer); mustár; ecet; szószok (ízesítőszerek,fűszeres mártások).

 ( 111 )  214.349

 ( 151 )  2014.11.24.

 ( 210 )  M 14 01401

 ( 220 )  2014.05.05.

 ( 732 )  Kiss Róbert Richard, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dobos Imre, Budapest

 ( 541 )  Világszám magazin

 ( 511 )  41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós

 szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; könyvkiadás.

 ( 111 )  214.352

 ( 151 )  2014.11.26.

 ( 210 )  M 14 01222

 ( 220 )  2014.04.18.

 ( 732 )  Borsányi Gábor, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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  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).

 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 )  214.353

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 00993

 ( 220 )  2014.03.31.

 ( 732 )  Arian Kimya Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi, Esenler - Istambul (TR)

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

 ( 541 )  LAMIS

 ( 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).

 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); valamint poháralátétek

papírból vagy kartonból, papírcsipkéből készült termékek konyhaművészettel kapcsolatos dekoráció céljára, papír

süteményekhez és szörbethez (fagylalthoz), papír kéztörlők, konyharuhák papírból, papírtörlők, kartoncikkek,

 papírzacskók, kisméretű papírzacskók csomagoláshoz.

 ( 111 )  214.354

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01224

 ( 220 )  2014.04.18.

 ( 732 )  MÓRA TRANS Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft., Lajosmizse (HU)

 ( 740 )  dr. Bajusz Krisztina Ilona, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  39    Szállítmányozás, áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás, futárszolgálat [üzenetek vagy áruk

továbbítására]; fuvarozás; gépkocsival történő szállítás; járművek kölcsönzése; járművezetői szolgáltatás;

 kamionos szállítás; költöztetés; légi szállítás; levélben megrendelt áruk szállítása, mentés(i szolgáltatások).

 ( 111 )  214.355

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01221

 ( 220 )  2014.04.18.

 ( 732 )  Borsányi Gábor, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  TEQBOX

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

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

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

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

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek
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érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

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

 valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 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 )  214.356

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01116

 ( 220 )  2014.04.09.

 ( 732 )  Metal-Art Nemesfémipari Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  MED NARGENTUM PV

 ( 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).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

 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 )  214.357

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01716

 ( 220 )  2014.05.30.

 ( 732 )  Vargek Lajos Gábor, Nagykanizsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Csiszoló termékek műkörömhöz; műköröm festékek; körömápolási cikkek; zsírtalanító szerek, nem gyártás

során való használatra; körömdíszítők, strasszkövek, csillámporok, glitterek; tégelyek, fóliák körömdíszítéshez;

 kéztámasz; különös tekintettel műköröm készítéshez használatos uv zselék.

8    Bőrcsipeszek; finom csipeszek; körömcsipeszek; körömfényesítők elektromos, vagy nem elektromos;

körömreszelők; körömvágók elektromos, vagy nem elektromos; spatulák, simítólapátok(szerszámok); ecsetek

 körömdíszítéshez, építéshez.

 ( 111 )  214.358

 ( 151 )  2014.11.27.
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 ( 210 )  M 14 01715

 ( 220 )  2014.05.30.

 ( 732 )  Kása Sándor, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt, Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás, klubszolgáltatások.

 ( 111 )  214.359

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01345

 ( 220 )  2014.04.30.

 ( 732 )  ORIANA Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépprogramok, különösen operációs rendszer programok, keresőprogramok számítógéphálózatokon

és globális kommunikációs hálózatokon tárolt információk hozzáféréséhez, számítógépprogramok nagy

felbontású multimédia és grafika megjelenítéséhez, számítógépprogramok grafikai és display információ

számítógéphálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon keresztül történő fogadására, valamint az ilyen

információn alapuló multimédia és grafikai megjelenítések szolgáltatására, számítógépprogramok nagy

felbontású grafikai felhasználói interface környezet biztosításra, számítógépprogramok tervezésében,

fejlesztésében és más számítógépprogramok végrehajtásában történő felhasználására, számítógépprogramok és

számítógépprogramok fejlesztésére, magas szintű fordítóprogramok, hibakereső programok és felhasználói

 programok grafikai alkalmazások megvalósítására.

  42    Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

 ( 111 )  214.360

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01235

 ( 220 )  2014.04.22.

 ( 732 )  Mundipharma AG., Basel (CH)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyászati készítmények bőrgyógyászati használatra; antiszeptikus szerek, dezinficiáló (fertőtlenítő) szerek

 és biocidok, egészségügyi készítmények orvosi célokra.

  35    Gyógyszerekkel és egészségügyi termékekkel kapcsolatos reklámozás és kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  214.361

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 00859

 ( 220 )  2014.03.24.

 ( 732 )  Szentkirályi Ásványvíz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  SHAGYA
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 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

 és más készítmények italokhoz.

 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 )  214.362

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 00980

 ( 220 )  2014.03.31.

 ( 732 )  Edutus Főiskola, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Gál András Levente, Gál és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

  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 )  214.363

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01344

 ( 220 )  2014.04.30.

 ( 732 )  ORIANA Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépprogramok, különösen operációs rendszer programok, keresőprogramok számítógéphálózatokon

és globális kommunikációs hálózatokon tárolt információk hozzáféréséhez, számítógépprogramok nagy

felbontású multimédia és grafika megjelenítéséhez, számítógépprogramok grafikai és display információ

számítógéphálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon keresztül történő fogadására, valamint az ilyen

információn alapuló multimédia és grafikai megjelenítések szolgáltatására, számítógépprogramok nagy

felbontású grafikai felhasználói interface környezet biztosításra, számítógépprogramok tervezésében,

fejlesztésében és más számítógépprogramok végrehajtásában történő felhasználására, számítógépprogramok és

számítógépprogramok fejlesztésére, magas szintű fordítóprogramok, hibakereső programok és felhasználói

 programok grafikai alkalmazások megvalósítására.

  42    Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

 ( 111 )  214.364

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01717

 ( 220 )  2014.05.30.

 ( 732 )  Dunakiliti Konzervüzem Kft., Dunakiliti (HU)

 ( 740 )  dr. Márton Csaba, Budapest

  

( 546 )
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 ( 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).

 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).

 ( 111 )  214.365

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01473

 ( 220 )  2014.05.09.

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 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).

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

 áru).

 ( 111 )  214.366

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 00984

 ( 220 )  2014.03.31.

 ( 732 )  ENERGO OPTIMA Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  

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

 fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csővezetékek.

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  214.367

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01472

 ( 220 )  2014.05.09.

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 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).

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

 áru).

 ( 111 )  214.368

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 00732

 ( 220 )  2014.03.10.

 ( 732 )  ZHi Lao hu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ilosvai Gábor ügyvéd, Esztergom

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Éttermek.

 ( 111 )  214.369

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 00622

 ( 220 )  2014.02.28.
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 ( 732 )  Forgács István, Budapest (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).

 ( 111 )  214.370

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01712

 ( 220 )  2014.05.29.

 ( 732 )  Enyedi Béláné, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  SMV Special Method Version

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás], alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, coaching [tréning], elektronikus könyvek

és folyóiratok on-line kiadása, élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása,

gyakorlati képzés [szemléltetés], iskolai szolgáltatások [képzés], kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások,

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása, művészetoktatás,

 művészeti oktatás, alkotótáborok szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  214.371

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01595

 ( 220 )  2014.05.19.

 ( 732 )  A Fény Lovagjai és Testvérisége Egyesület, Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek, tanítási és oktatási anyagok.

  25    Ruházati cikkek.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; egyházi-karitatív-szociális

 tevékenység.

 ( 111 )  214.372

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01593

 ( 220 )  2014.05.19.

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

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

 ( 541 )  AranySzarvas
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 ( 511 )   32    Sör; üdítőitalok.

 ( 111 )  214.373

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01346

 ( 220 )  2014.04.30.

 ( 732 )  ORIANA Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépprogramok, különösen operációs rendszer programok, keresőprogramok számítógéphálózatokon

és globális kommunikációs hálózatokon tárolt információk hozzáféréséhez, számítógépprogramok nagy

felbontású multimédia és grafika megjelenítéséhez, számítógépprogramok grafikai és display információ

számítógéphálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon keresztül történő fogadására, valamint az ilyen

információn alapuló multimédia és grafikai megjelenítések szolgáltatására, számítógépprogramok nagy

felbontású grafikai felhasználói interface környezet biztosításra, számítógépprogramok tervezésében,

fejlesztésében és más számítógépprogramok végrehajtásában történő felhasználására, számítógépprogramok és

számítógépprogramok fejlesztésére, magas szintű fordítóprogramok, hibakereső programok és felhasználói

 programok grafikai alkalmazások megvalósítására.

  42    Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

 ( 111 )  214.374

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 00742

 ( 220 )  2014.03.12.

 ( 732 )  dr. Tiringer Csaba György, Vasút u. 12. (HU)

 ( 740 )  Dr. Princz Kornél ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Tudományos, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trágyák, élelmiszerek tartósítására

 szolgáló vegyi anyagok.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált

diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára, fertőtlenítőszerek; kártékony

állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), egészségügyi

 készítmények gyógyászati használatra.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 44    Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére;

 mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  214.375

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 00978

 ( 220 )  2014.03.31.

 ( 732 )  Nádas és Társai Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   30    Magyarországról származó ételízesítő (fűszer); fűszerkeverékek.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák a fűszerek, ételízesítők

 áruosztályára vonatkozóan.

 ( 111 )  214.376

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01348

 ( 220 )  2014.04.29.

 ( 732 )  Favorit-Plusz 2001. Bt. 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 ( 111 )  214.377

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01720

 ( 220 )  2014.05.30.

 ( 732 )  "PEIBA" Termelő és Kereskedő Kft., Nemesvámos (HU)

 ( 740 )  dr. Bencze András, Dr. Bencze András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    BIO és konvencionális étkezési olajok.

  30    BIO és konvencionális bevonatos magok.

  31    BIO és konvencionális zsírtalanított magok őrleménye.

 ( 111 )  214.378

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01347
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 ( 220 )  2014.04.30.

 ( 732 )  ORIANA Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépprogramok, különösen operációs rendszer programok, keresőprogramok számítógéphálózatokon

és globális kommunikációs hálózatokon tárolt információk hozzáféréséhez, számítógépprogramok nagy

felbontású multimédia és grafika megjelenítéséhez, számítógépprogramok grafikai és display információ

számítógéphálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon keresztül történő fogadására, valamint az ilyen

információn alapuló multimédia és grafikai megjelenítések szolgáltatására, számítógépprogramok nagy

felbontású grafikai felhasználói interface környezet biztosításra, számítógépprogramok tervezésében,

fejlesztésében és más számítógépprogramok végrehajtásában történő felhasználására, számítógépprogramok és

számítógépprogramok fejlesztésére, magas szintű fordítóprogramok, hibakereső programok és felhasználói

 programok grafikai alkalmazások megvalósítására.

  42    Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

 ( 111 )  214.379

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01228

 ( 220 )  2014.04.18.

 ( 732 )  Pócz János, Budapest (HU)

 ( 541 )  KNOWTECH

 ( 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).

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).

 ( 111 )  214.380

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01227

 ( 220 )  2014.04.18.

 ( 732 )  Hügli Food Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  LOLA Profi

 ( 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).

 ( 111 )  214.381

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01111

 ( 220 )  2014.04.09.

 ( 732 )  UBM Feed Kft., Pilisvörösvár (HU)
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 ( 740 )  Derzsi Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend kiegészítők állatok számára.

  29    Tej és tejtermékek.

  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység.

 ( 111 )  214.382

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 00855

 ( 220 )  2014.03.21.

 ( 732 )  Pap Péter, Fót (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Sportversenyek rendezése.

 ( 111 )  214.383

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 02034

 ( 220 )  2014.06.27.

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

 ( 541 )  XUVELEX

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.384

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01232

 ( 220 )  2014.04.22.

 ( 732 )  Hallgatói Motorfejlesztő Egyesület, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Pardavi László ügyvéd, Győr

  ( 546 )

 ( 511 )   42    Műszaki kutatás; tudományos kutatás; új termékek fejlesztése és kutatása mások számára.

 ( 111 )  214.385

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01115

 ( 220 )  2014.04.09.

 ( 732 )  Metal-Art Nemesfémipari Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  LUXURY NARGENTUM PV

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;
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szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

 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 )  214.386

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 00995

 ( 220 )  2014.03.31.

 ( 732 )  Aridus Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Voicsek Viktor, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; konyhai eszközök(kisméretű),

öntőformák(háztartási eszközök); formák jégkockákhoz; cukrászati nyomózsákok; sütemény(keksz)vágók,

 süteményformák, sütőformák, tortalapátok; tortadekorációs eszközök.

 29    Szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; tojások; tojáspor, tojásfehérje; mogyorók(elkészített),

 mandula(őrölt); kandírozott (cukrozott)gyümölcsök; lekvár; kakaóvaj.

 30    Kávé, kakaó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények;

fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; csokoládé; cukor, cukorkaáruk, cukormáz

süteményekhez; marcipán; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez-főzéséhez; cukrászati alapanyagok;

 tortadekorációs alapanyagok; ételszínezék; aroma.

 ( 111 )  214.387

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01711

 ( 220 )  2014.05.29.

 ( 732 )  Marosi Zoltán, Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 541 )  Cívis Klíma

 ( 511 )   11    Fűtő-, hűtőberendezések.

  35    Reklámozás; fűtő- és hűtőberendezések kiskereskedelme.

  37    Légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása.

 ( 111 )  214.388

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01063

 ( 220 )  2014.04.04.

 ( 732 )  Kallan Imrich, New York. NY (US)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )   43    Hotel és éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  214.389

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01236

 ( 220 )  2014.04.22.

 ( 732 )  Mundipharma AG., Basel (CH)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyászati készítmények bőrgyógyászati használatra; antiszeptikus szerek, dezinficiáló (fertőtlenítő) szerek

 és biocidok, egészségügyi készítmények orvosi célokra.

  35    Gyógyszerekkel és egészségügyi termékekkel kapcsolatos reklámozás és kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  214.390

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01234

 ( 220 )  2014.04.22.

 ( 732 )  Mundipharma AG., Basel (CH)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyászati készítmények bőrgyógyászati használatra; antiszeptikus szerek, dezinficiáló (fertőtlenítő) szerek

 és biocidok, egészségügyi készítmények orvosi célokra.

  35    Gyógyszerekkel és egészségügyi termékekkel kapcsolatos reklámozás és kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  214.391

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01226

 ( 220 )  2014.04.18.

 ( 732 )  dr. Ahmad Jawed, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Toldy Miklós, Lukács Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  titiz

 ( 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).

 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).

 ( 111 )  214.392

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01303

 ( 220 )  2014.04.28.

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

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

 ( 541 )  Azo-Speed Immun

 ( 511 )  1    Műtrágyázó készítmények; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.
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 ( 111 )  214.393

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01233

 ( 220 )  2014.04.22.

 ( 732 )  Mundipharma AG., Basel (CH)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyászati készítmények bőrgyógyászati használatra; antiszeptikus szerek, dezinficiáló (fertőtlenítő) szerek

 és biocidok, egészségügyi készítmények orvosi célokra.

  35    Gyógyszerekkel és egészségügyi termékekkel kapcsolatos reklámozás és kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  214.394

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01296

 ( 220 )  2014.04.28.

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

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

 ( 541 )  Pannon Starter Eco

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

 ( 111 )  214.395

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01295

 ( 220 )  2014.04.28.

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

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

 ( 541 )  Pannon Starter Double

 ( 511 ) 1    Mikroorganizmus kultúrák nem humán vagy állatgyógyászati használatra; műtrágyázó készítmények;

 mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek.

5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek).

 ( 111 )  214.396

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01670

 ( 220 )  2014.05.26.

 ( 732 )  AYURVEDA Zrt., Sopron (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

 ( 541 )  GeroHost

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése

és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; sportversenyek rendezése és lebonyolítása;

tánctanfolyamok szervezése és lebonyolítása; oktatás; kreditpontos oktatás; felnőttoktatás és képzés; gyakorlati

képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások [képzés]; ayurvedikus és egyéb orvosképzés megszervezése és

lebonyolítása; levelezőtanfolyamok; távoktatás; természetgyógyászati képzés szervezése, lebonyolítása; oktatási

vizsgáztatás; óvodák [nevelés]; szakmai újraképzés; tornatanítás; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás];

vallásoktatás; táncoktatás; szóralmztatás; bálok szervezése; diszkók szolgáltatásai; karaoke szolgáltatások

nyújtása; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi

és fitnesz tréning]; testnevelés; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; előadóművészek szolgáltatásai;
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színházi produkciók; élő előadások bemutatása; fitnesztanfolyamok vezetése; fogadások tervezése

[szórakoztatás]; golfpályák üzemeltetése; hangversenyek szervezés és lebonyolítása; jelbeszéd értelmezése;

könyvkiadás; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; nyelvi tolmács szolgáltatások; oktatási tárgyú információk; on-line elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők; pályaválasztási tanácsadás; rádiós szórakoztatás; show-műsorok; show-műsorok szervezése;

sport edzőtábori szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás; személyes edzői szolgáltatások

[fitnesz]; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék,

varieték; hangfelvételek kölcsönzése; játékfelszerelések bérbeadása; könyvtári kölcsönzés; mozgókönyvtári

szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése;

sportpályák bérbeadása; teniszpályák kölcsönzése; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; jegyirodai

 szolgáltatások [szórakoztatás]; kollégiumok, internátusok.

 43    Nyugdíjas otthonok; óvodák; motelek; panziók; turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai; szállodai

szolgáltatások; kávéházak éttermek; önkiszolgáló étterem; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; bár

szolgáltatások; vendéglátóipar; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; szálláshely lefoglalása;

 rendezvényhez termek kölcsönzése; átmeneti szállások bérlete; táborhelyek hasznosítása;.

 44    Betegápolási szolgáltatások; betegszállítás; otthonok lábadozók utókezelésére; szociális otthonok;

szanatóriumok; klinikák; kórházi szolgáltatások; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; masszázs; alternatív mozgás- és

masszázsterápiás kezelések; alternatív orvosi szolgáltatások; alternatív egészségkezelések; természetgyógyászati

szolgáltatások; orvosi klinikák szolgáltatásai; orvosi szolgáltatások; neurológiai szolgáltatások; pszichológiai

szolgáltatások, pszichiátriai szolgáltatások; plasztikai sebészek szolgáltatásai; plasztikai sebészet; aromaterápiás

szolgáltatások; fitoterápiás szolgáltatások; fizi(k)oterápia; gyógytornai szolgáltatások; terápiás szolgáltatások;

lovas terápiás szolgáltatások; egészségmegőrző szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi

tanácsadás; szociális szolgáltatások; távgyógyászati szolgáltatások; alkoholbetegek elvonó kezelése;

fodrászszalonok; fogászat; hajbeültetés; gyantás szőrtelenítés; optikusok szolgáltatásai; manikűrszolgáltatások;

pedikűrszolgáltatások; szépségszalonok; szauna szolgáltatások; szolárium szolgáltatások; gyógyszerészek

szolgáltatásai [receptek elkészítése]; gyógyszerészeti tanácsadás; gyógyhelyek szolgáltatásai; közfürdök higiéniai

célokra; törökfürdők; egészségügyi berendezések kölcsönzése; gyógyászati berendezések bérbeadása;

 fogszabályozási szolgáltatások.

 ( 111 )  214.397

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01543

 ( 220 )  2014.05.15.

 ( 732 )  Kősziklás Borászat Kft., Dunaszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Varga József, Tatabánya

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.
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 ( 111 )  214.398

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01659

 ( 220 )  2014.05.22.

 ( 732 )  Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  214.399

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01187

 ( 220 )  2014.04.16.

 ( 732 )  Marketapp Kft., Jánoshalma (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámtevékenység, on-line hirdetések; reklámfelület biztosítása; áru és termékbemutatók; mobil telefonos

 reklámszolgáltatás.

 ( 111 )  214.400

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01055

 ( 220 )  2014.04.04.

 ( 732 )  BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energia italok.

 ( 111 )  214.401

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01793

 ( 220 )  2014.06.05.

 ( 732 )  TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  29    Aludttej; erjesztett tejes italok étkezési célokra; joghurt; kefir; tejipari termékek; tej; tejesitalok, főként tejet

 tartalmazó; tejtermékek.

 ( 111 )  214.402

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01421

 ( 220 )  2014.05.06.

 ( 732 )  Magyaralmási Agrár Zrt., Magyaralmás (HU)

 ( 740 )  Németh Sándorné, Magyaralmás

  

( 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).

 ( 111 )  214.403

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01796

 ( 220 )  2014.06.05.

 ( 732 )  TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Sajtok; sajtkrémek; szendvicsek; tejipari termékek; tejtermékek; vaj; vajkrém.

 ( 111 )  214.404

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01795

 ( 220 )  2014.06.05.

 ( 732 )  TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Aludttej; erjesztett tejes italok étkezési célokra; joghurt; kefir; tejipari termékek; tej; tejes italok, főként tejet

 tartalmazó; tejtermékek; tejszín [tejtermék].

 ( 111 )  214.405
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 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01794

 ( 220 )  2014.06.05.

 ( 732 )  TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Aludttej; erjesztett tejes italok étkezési célokra; joghurt; kefir; sajtok; sajtkrémek; sűrített tej;

szendvicskrémek; tejipari termékek; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejtermékek; tejszínhab; tejszín

 [tejtermék]; vaj; vajkrém.

 ( 111 )  214.406

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01060

 ( 220 )  2014.04.04.

 ( 732 )  Vitaking Kft., Veszprém (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Táplálék - kiegészítők, vitaminok.

 ( 111 )  214.407

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 00450

 ( 220 )  2014.02.13.

 ( 732 )  SzintPont Kft., Felcsút (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Magyarországról származó borok és annak felhasználásával készített fröccsök.

 35    Magyarországról származó borok felhasználásával készített fröccsök kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása,

 reklámozása, marketing tevékenységek.

  43    Borokkal kapcsolatos vendéglátás.

 ( 111 )  214.408

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01059

 ( 220 )  2014.04.04.

 ( 732 )  COLGATE-PALMOLIVE Company, New York, New York (US)

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

 ( 541 )  AJAX ACTIVE FORCE

 ( 511 )  3    Tisztítószerek.
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 ( 111 )  214.409

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01294

 ( 220 )  2014.04.28.

 ( 732 )  Robot-X Hungary Kft., Sződliget (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Célgépek; gyártósori szállítószalag; automatizált összeszerelő gépek; automatizált gépek anyagok

rakodásához; automatizált ipari rendszerek, gyártósorok; robotok; hegesztő robotok; ipari robotok; robotok ipari

használatra; munkadarab továbbító robotok; munkadarab betöltő robotok; robotizált berendezések

anyagkezeléshez; robotizált elektromos hegesztőgépek; robotizált fémmegmunkáló prések; gyártásban használt

ipari robotok; munkadarabok kezelésére használt ipari robotok; csuklós karokkal rendelkező robotok

 munkadarabok manipulálására; megmunkálandó munkadarabok összeszerelésére használt ipari robotok.

 37    Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; karbantartási szolgáltatások; villamossági, elektronikai

kivitelezési szolgáltatások; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési szolgáltatások; robotcellák, célgépek

 építése; ipari robotok, gépek szervizelése; gépek, gépsorok összeszerelése.

  41    Szakmai képzés, betanítás; robot programozás oktatás; PLC programozás oktatás.

 42    Mérnöki tervezés; robotcellák tervezése; gépészeti tervezés; elektromos tervezés; robotikával kapcsolatos

 mérnöki szolgáltatások; ipari folyamatok automatizálása; PLC és robot programozás.

 ( 111 )  214.410

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01061

 ( 220 )  2014.04.04.

 ( 732 )  Vitaking Kft., Veszprém (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Táplálék kiegészítők, vitaminok.

 ( 111 )  214.411

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01062

 ( 220 )  2014.04.04.

 ( 732 )  Vitaking Kft., Veszprém (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Táplálék kiegészítők, vitaminok.

 ( 111 )  214.412

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01424

 ( 220 )  2014.05.06.

 ( 732 )  Jim Bean Brands Co., (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Deerfield, Illinois (US)

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

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével.

 ( 111 )  214.413

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01422

 ( 220 )  2014.05.06.

 ( 732 )  Kultúrtér Kulturális Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.414

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01426

 ( 220 )  2014.05.05.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 )  CALPHOMAX

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

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

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

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

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

 ( 111 )  214.415

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01665

 ( 220 )  2014.05.26.

 ( 732 )  INVESTUM Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fütty Tivadar, dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  214.416

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01664

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 23. szám, 2014.12.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2512



 ( 220 )  2014.05.26.

 ( 732 )  Union-Clark Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fütty Tivadar, dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Clark1

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  214.417

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01430

 ( 220 )  2014.05.06.

 ( 732 )  AMB-Components Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Jánossomorja (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Dr. Igali Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

 ( 541 )  AMB COMPONENTS

 ( 511 )  35    Hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, marketing, on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton, reklámozás, reklámszövegek publikálása, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

 szervezése.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 40    Anyagmegmunkálás: anyagok összeállítása mások megrendelése szerint, festési szolgáltatások,

 fémmegmunkálás forrasztás, galvanizálás, vulkanizálás.

 ( 111 )  214.418

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01429

 ( 220 )  2014.05.05.

 ( 732 )  Ruszina Rita Gabriella, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdős Anett, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.419

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01539

 ( 220 )  2014.05.14.

 ( 732 )  Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg (DE)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  34    Dohány, feldolgozott vagy feldolgozatlan; dohány termékek; dohányhelyettesítők, nem gyógyászati vagy

gyógyító célú; cigaretták; cigarillók; szivarok; cigaretta készítésére alkalmas, kézben tartható gépek;

 cigarettacsövek; cigarettaszűrők; cigarettapapírok; gyufák és dohányzási cikkek.

 ( 111 )  214.420

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 00449

 ( 220 )  2014.02.13.

 ( 732 )  Tonk Emil Ferenc, Pécs (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 )  SPORT-FRÖCCS

 ( 511 )   33    Magyarországról származó borok és annak felhasználásával készített fröccsök.

 35    Magyarországról származó borok felhasználásával készített fröccsök kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása,

 reklámozása, marketing tevékenységek.

  43    Borokkal kapcsolatos vendéglátás.

 ( 111 )  214.421

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01428

 ( 220 )  2014.05.05.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 )  SELEMAX

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

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

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

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

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

 ( 111 )  214.422

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01427

 ( 220 )  2014.05.05.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 )  HEPATOMAX

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

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

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

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

 ( 111 )  214.423

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01416

 ( 220 )  2014.05.06.

 ( 732 )  Gulácsi Lóránd, Balatonfüred (HU)

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

 ( 541 )  IDACO

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.424

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01058

 ( 220 )  2014.04.04.

 ( 732 )  AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; nyugdíjpénztár, lakáshitel, lakástakarékpénztár, befektetői alapkezelő tevékenység.

 ( 111 )  214.425

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 13 03573

 ( 220 )  2013.11.28.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.426

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 13 03572

 ( 220 )  2013.11.28.

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

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.427

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 00685

 ( 220 )  2014.03.06.

 ( 732 )  MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Marha-, szarvas- és vadhús; húskivonatok.

 ( 111 )  214.428

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 00326

 ( 220 )  2014.02.03.

 ( 732 )  Dr. Poncz Ernő, Monor (HU)

 Poncz Róbert, Monor (HU)

 Dr. Poncz Lajos, Monor (HU)

 Poncz Lajos, Monor (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   44    Fogászat; fogászati és szájsebészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  214.429

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 00933

 ( 220 )  2014.03.27.

 ( 732 )  GABLINI Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bolevácz Éva, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; gépkocsi gumiabroncsok; gépkocsik; gépkocsi

karosszériák; gépkocsiláncok; gépkocsi lengéscsillapítók; gépkocsi lökhárítók; gépkocsi motorházfedelek; jármű

 gumiabroncsok; jármű karosszériák; járműkerekek; járművek belső kárpitjai.

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; jáműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás];

járműfényezés; járműmosás; járművek karbantartása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése;

járművek tisztítása; javítási tárgyú információk; jelek festése vagy javítása; kárpit(ozás) javítása;

gépjármű-akkumulátorok töltése; gépkocsik karbantartása és javítása; gumiabroncsok (újra)futózása;

 gumiabroncsok vulkanizálása [javítás].

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; járművek kölcsönzése.

 ( 111 )  214.430

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01293

 ( 220 )  2014.04.28.

 ( 732 )  Lurdy-Ház Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Nagy Táncválasztó

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.431

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01540

 ( 220 )  2014.05.14.

 ( 732 )  Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg (DE)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  34    Dohány, feldolgozott vagy feldolgozatlan; dohány termékek; dohányhelyettesítők, nem gyógyászati vagy

gyógyító célú; cigaretták; cigarillók; szivarok; cigaretta készítésére alkalmas, kézben tartható gépek;

 cigarettacsövek; cigarettaszűrők; cigarettapapírok; gyufák és dohányzási cikkek.

 ( 111 )  214.432

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01535

 ( 220 )  2014.05.14.

 ( 732 )  Poczók Lajos, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 )  POCZÓK

 ( 511 )   28    Térbeli konstrukciós játékok, építőkockák, logikai játékok.

  41    Ismeretterjesztés; kiadványok kiadása.

 ( 111 )  214.433

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 00695

 ( 220 )  2014.03.07.

 ( 732 )  Cake Dealer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kimlei Zsuzsanna, dr. Kimlei Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Cake Dealer

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; rendezvényszervezés.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  214.434

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 00937

 ( 220 )  2014.03.27.

 ( 732 )  Nagy Krisztián, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Őr Mária, Budapesti 177.sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; bérházak kezelése, ingatlankezelés,

 ingatlanlízing, ingatlanbecslés, ingatlanügynökségek, irodák bérházak bérlete, lakásbérlet.
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 ( 111 )  214.435

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01051

 ( 220 )  2014.04.04.

 ( 732 )  Land-Bau Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás és ügyletek, kereskedelmi ügyletek bonyolítása.

 37    Épületek (belső) tisztítása, épületek tisztítása (külső felületé), gépek üzembe helyezése, karbantartása és

javítása, műtárgyak restaurálása, raktárak építése és javítása, rozsdamentesítés, nyílászárók beszerelése, ablakok

 és ajtók beszerelése.

 ( 111 )  214.436

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 00932

 ( 220 )  2014.03.27.

 ( 732 )  GABLINI Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bolevácz Éva, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GABLINI

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; gépkocsi gumiabroncsok; gépkocsik; gépkocsi

karosszériák; gépkocsiláncok; gépkocsi lengéscsillapítók; gépkocsi lökhárítók; gépkocsi motorházfedelek; jármű

 gumiabroncsok; jármű karosszériák; járműkerekek; járművek belső kárpitjai.

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás];

járműfényezés; járműmosás; járművek karbantartása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése;

járművek tisztítása; javítási tárgyú információk; jelek festése vagy javítása; kárpit(ozás) javítása;

gépjármű-akkumulátorok töltése; gépkocsik karbantartása és javítása; gumiabroncsok (újra)futózása;

 gumiabroncsok vulkanizálása [javítás].

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; járművek kölcsönzése.

 ( 111 )  214.437

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 00810

 ( 220 )  2014.03.19.

 ( 732 )  AGB Média Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Beleznay Zsolt, Budapest

 ( 541 )  CSAJFESZT

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.438

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 00808

 ( 220 )  2014.03.18.

 ( 732 )  HEIDI CHOCOLAT SA, Sargans (CH)

 ( 300 )  AM549/2014 2014.03.06. AT
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 ( 740 )  Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SCHAUMBOMBEN

 ( 511 )   30    Csokoládé és cukorkaáruk, cukrászáruk.

 ( 111 )  214.439

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 00681

 ( 220 )  2014.03.06.

 ( 732 )  Kiss Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  ifj. Gábor László, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.440

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 00801

 ( 220 )  2014.03.18.

 ( 732 )  Kamyanetska Olena, Odesa (UA)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  18    Utazó táskák; utazóládák, bőröndök [poggyász]; piperetáskák, neszesszerek (üresen); pénztárcák;

levéltárcák; bevásárlótáskák; utazókészletek [bőráruk]; ruhatáskák utazáshoz; bőröndök, utazótáskák; strand

táskák; utazótáskák; irattáskák, aktatáskák; iskolatáskák; hátizsákok, hátitáskák; sporttáskák, tornazsákok;

hátizsákok, táskák hegymászóknak; hevedertáskák gyermekek hordozására; kézitáskák; kerekes bevásárlótáskák;

 táskák, hátizsákok táborozóknak.

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

 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; úszómedencék [játékcikkek]; baseball kesztyűk; snooker

[sznúker] dákók, biliárddákók; biliárdgolyók; eredményjelző karambolok bílíárdhoz; biliárdasztalok; bingó

kártyák; bobok, bobszánkók; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; álló edzőkerékpárok,

szobabiciklik; halaskosarak [horgászfelszerelés]; kapásérzékelők [horgászfelszerelés]; tollaslabdák;

horgászzsinórok, horgászdamilok; súlyzók; pörgettyűk, búgócsigák [játékok]; dominójátékok; úszódeszkák

[kickboardok]; szörfdeszkák; darts; elektronikus céltáblák; mellkas expanderek [edzőeszközök]; parti kellékek;

játékálarcok; labdák játékokhoz; ütők játékokhoz; játékok; játékkártyák; poharak kockajátékhoz; játéklabdák,

játszó labdák; léggömbök; gumi belsők labdákhoz; tekebábuk; madzsong [kínai dominójáték]; úszómellények,

úszódzsekik; békatalpak úszáshoz; sílécek; sítalp borítások; surfski kajakok; sífelszerelésekhez és

szörfdeszkákhoz kialakított táskák; térdvédők [sportcikkek]; ping-pong [asztalitenisz] asztalok; csocsóasztalok;

táblajátékok; paintball fegyverek [ sporteszközök]; bokszzsákok [boxzsákok]; úszók horgászathoz/halászathoz;

horgászfelszerelések; gördeszkák; rollerek; szánkók [sportcikkek]; sporthálók; snowboardok, hódeszkák;

íjászfelszerelések; teniszlabda dobó eszközök; teniszhálók; teniszütők; testedző berendezések; baseball kesztyűk

ütőjátékosoknak [játékfelszerelések]; paintball [lövedékek paintball fegyverekhez] sportcikkek; zsetonok

 szerencsejátékokhoz.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; áru bemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; import-export ügynökségek; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások

 beszerzése más cégeknek]; értékesítési promóciós szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások.
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 ( 111 )  214.441

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 00938

 ( 220 )  2014.03.27.

 ( 732 )  Nagy Krisztián, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Őr Mária, Budapesti 177.sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; bérházak kezelése, ingatlankezelés,

 ingatlanlízing, ingatlanbecslés, ingatlanügynökségek, irodák bérházak bérlete, lakásbérlet.

 ( 111 )  214.442

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 00969

 ( 220 )  2014.03.28.

 ( 732 )  Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Szarvas (HU)

 ( 541 )  Túzoksör

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  214.443

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01091

 ( 220 )  2014.04.08.

 ( 732 )  Gastro Rooster Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  214.444

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01093

 ( 220 )  2014.04.08.

 ( 732 )  Blaumann Trading Ltd., Majuro (MH)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Elektromos konyhai gépek, elektromos háztartási robotgépek, elektromos konyhai daráló, elektromos

őrlőgépek konyhai használatra, húsdaráló gépek, elektromos keverőgépek háztartási használatra, dagasztógépek,

gyúrógépek, elektromos gyümölcsprések háztartási használatra, elektromos habverők háztartási használatra,

háztartási centrifugák, háztartási szárítógépek, porszívók, morzsaporszívók, elektromos gyümölcsprések

háztartási használatra, elektromos habverők háztartási használatra, hámozógépek, elektromos kávédarálók,

kenyérvágó gépek, elektromos kések, köszörűgépek, elektromos konzervnyitók, műanyag csomagalások
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hegesztésére szolgáló elektromos készülékek, elektromos ollók, szeletelőgépek, pengeélesítő gépek,

hulladékaprító gépek, háztartási szűrőgépek, szűrőprések, háztartási szárítógépek, mosogatógépek, mosógépek,

 öblítőgépek.

8    Evőeszközök, kések, villák, kanalak, evőeszköz-készletek; kézzel működtetett konyhai eszközök, húsvágó

 bárdok, nem elektromos húsdarálók, sajtszeletelők, zöldségszeletelők, vadászkések.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra, edénykészletek, tálak, tálcák, poharak,

korsók, palackok, kancsók, kávéskészletek, teáskészletek, teáskannák, porcelánok, főzőedények, nem elektromos

főzőeszközök, fazekasáruk, hőszigetelt palackok, kézi keverőpalackok [koktél shaker], kerámiák háztartási

használatra, kristályok [üvegáruk], fűszertartók, vázák, nem elektromos háztartási keverőgépek, nem elektromos

gyümölcsprések háztartási használatra, kis méretű konyhai eszközök, nem elektromos habverők, kézi

borsdarálók,fokhagymaprések [konyhai eszközök], reszelők konyhai használatra, keverőkanalak [konyhai

eszközök], konyhai darálók, konyhai merőkanalak; kávéfőzők (nem elektromos); grillállványok, hordozható

 hűtőtáskák (nem elektromos).

 35    Háztartási és konyhai eszközök és gépek, evőeszközök, étkészletek, edények és porcelán áru értékesítésével

 kapcsolatos marketing, kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  214.445

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01212

 ( 220 )  2014.04.17.

 ( 732 )  Orbán Attila, Kaposvár (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.446

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01213

 ( 220 )  2014.04.17.

 ( 732 )  PK Travel Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült utazási és utazáshoz kapcsolódó termékekről szóló prospektusok,

tájékoztató és hirdető anyagok; utazási és utazáshoz kapcsolódó termékekről szóló fényképek; csomagolásra

 szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  214.447

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01333

 ( 220 )  2014.04.29.

 ( 732 )  Sallay Gábor, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsolt, Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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).

 ( 111 )  214.448

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01452

 ( 220 )  2014.05.08.

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

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PEARL

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

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

-helyettesítők (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

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

 ( 111 )  214.449

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01453

 ( 220 )  2014.05.08.

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

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FRESH PEARL

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

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

-helyettesítők (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
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 ( 111 )  214.450

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01455

 ( 220 )  2014.05.08.

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

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FRESH CAPS

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

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

-helyettesítők (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

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

 ( 111 )  214.451

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01574

 ( 220 )  2014.05.16.

 ( 732 )  Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Levente, Dr. Szabó Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Több idő egymásra.

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

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (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).

 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).

 ( 111 )  214.452

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01697
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 ( 220 )  2014.05.28.

 ( 732 )  "Teljes Életért Nonprofit Kft.", Szolnok (HU)

  

( 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 textil rostok (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 24    Textíliák, textiláruk, ágy és asztalneműk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

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

 ( 111 )  214.453

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 13 03881

 ( 220 )  2013.12.30.

 ( 732 )  Fish and Friends Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Fésűkagyló, nem élő; garnéla rákok, nem élő; halból készített ételek; halenyv, zselatin táplálkozási

használatra; halfilé; halikra elkészítve; halkonzervek; halliszt emberi fogyasztásra; hal mousse-ok; hal, nem élő;

hal, tartósított; heringek; homár, nem élő; joghurt; kagylók (ehető-), nem élő; kagylók, nem élő; kaviár; kefir;

kolbász; languszták, nem élő; lazac; levesek; leves készítmények; osztriga, nem élő; rákfélék, keménytestű, nem

élő; rákok, folyami, nem élő; roston sült tengeri moszat; sózott hal; szardella, ajóka; szardínia; tengeri moszat

 (roston sült-); tengeri rákok; tengeri-uborka, nem élő; tonhal.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  43    Étkezdék; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék.

 ( 111 )  214.454

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 00401

 ( 220 )  2014.02.07.

 ( 732 )  We Love Publishing Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fekete-Győr Ákos,Fekete-Győr Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.455

 ( 151 )  2014.11.27.
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 ( 210 )  M 14 00645

 ( 220 )  2014.03.04.

 ( 732 )  M Group International Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó Tamás, Ajak

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és 3D nyomtatóval nyomtatott nyomdaipari termékek; nyomdaipari termékek; tanítási és

 oktatási anyagok (készülékek kivételével).

 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    Állásbörzék szervezése és lebonyolítása, internetes weboldal üzemeltetés.

 ( 111 )  214.456

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 00890

 ( 220 )  2014.03.21.

 ( 732 )  Orco Hotel Zrt, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Urszin Péter Barnabás, Urszin Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HOTEL ANDRÁSSY

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.457

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 00891

 ( 220 )  2014.03.21.

 ( 732 )  Residence Izabella Zrt, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Urszin Péter Barnabás, Urszin Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  RESIDENCE IZABELLA

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.458

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01137

 ( 220 )  2014.04.11.

 ( 732 )  MegyeExpo Kiállítás és Vásár Szervező Kft., Veszprém (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

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

  40    Nyomdai szolgáltatások.

  41    Kiadványok szerkesztése és kiadása.

  42    Grafikai szolgáltatások.

 ( 111 )  214.459
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 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01376

 ( 220 )  2014.04.30.

 ( 732 )  Kézmű Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők, sapkák, sálak; sportruházat, sportmezek, sportcipők; sportalsóneműk,

atlétatrikók, melltartók; futballcipők, lábszárvédők; elasztikus nadrágok; fürdőruhák, úszónadrágok, úszósapkák,

 fürdőköpenyek, papucsok; kesztyűk, amelyek nem tartoznak más áruosztályba; síkesztyűk, sícipők.

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

futball-labda, kosárlabda, kézilabda, vízilabda, teniszlabda, pingponglabda, tollaslabda, jégkorong; bóják, rudak,

térelemek és jelzőtárgyak edzőpálya kitűzéshez; szögletzászló, partjelzőzászló, játékvezetői síp; védőhálók

(atlétika és labdajátékok céljára); kapuháló, teniszháló, pingpongháló, labdatartó háló, labdazsák; rajtkockák

(sporteszközök); aktív fal (edzőeszköz); sípcsontvédő, kapuskesztyű, pingpongasztalok; teniszütők,

pingpongütők, tollaslabdaütők, hokiütők, gyeplabdaütők; tornaszerek, ritmikus gimnasztika szerek, sporteszközök

aerobik sportághoz; edzőkészülékek, erőfejlesztő sporteszközök, testépítő felszerelések, súlyzók, expanderek;

karikák; atlétikai sporteszközök; úszómellények, úszóövek, uszonyok (úszáshoz); bokszkesztyűk, bokszzsákok;

golfütők, golflabda, golfkesztyű; sílécek, korcsolyák, korcsolyacipők korcsolyával, szánkók, görkorcsolyák,

gördeszkák; vívófegyverek, vívókesztyűk, vívómaszkok; íjászfelszerelések, hegymászó felszerelések,

 horgászfelszerelések; teke, kugli (játékok, sporteszközök); sakkfelszerelések (játékok, sporteszközök).

 ( 111 )  214.460

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01378

 ( 220 )  2014.04.30.

 ( 732 )  Kézmű Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők, sapkák, sálak; sportruházat, sportmezek, sportcipők; sportalsóneműk,

atlétatrikók, melltartók; futballcipők, lábszárvédők; elasztikus nadrágok; fürdőruhák, úszónadrágok, úszósapkák,

 fürdőköpenyek, papucsok; kesztyűk, amelyek nem tartoznak más áruosztályba; síkesztyűk, sícipők.

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

futball-labda, kosárlabda, kézilabda, vízilabda, teniszlabda, pingponglabda, tollaslabda, jégkorong; bóják, rudak,

térelemek és jelzőtárgyak edzőpálya kitűzéshez; szögletzászló, partjelzőzászló, játékvezetői síp; védőhálók

(atlétika és labdajátékok céljára); kapuháló, teniszháló, pingpongháló, labdatartó háló, labdazsák; rajtkockák

(sporteszközök); aktív fal (edzőeszköz); sípcsontvédő, kapuskesztyű, pingpongasztalok; teniszütők,

pingpongütők, tollaslabdaütők, hokiütők, gyeplabdaütők; tornaszerek, ritmikus gimnasztika szerek, sporteszközök

aerobik sportághoz; edzőkészülékek, erőfejlesztő sporteszközök, testépítő felszerelések, súlyzók, expanderek;

karikák; atlétikai sporteszközök; úszómellények, úszóövek, uszonyok (úszáshoz); bokszkesztyűk, bokszzsákok;

golfütők, golflabda, golfkesztyű; sílécek, korcsolyák, korcsolyacipők korcsolyával, szánkók, görkorcsolyák,

gördeszkák; vívófegyverek, vívókesztyűk, vívómaszkok; íjászfelszerelések, hegymászó felszerelések,

 horgászfelszerelések; teke, kugli (játékok, sporteszközök); sakkfelszerelések (játékok, sporteszközök).

 ( 111 )  214.461

 ( 151 )  2014.11.27.
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 ( 210 )  M 14 01380

 ( 220 )  2014.04.30.

 ( 732 )  Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Marosi András, Marosi, Préda és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.462

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01496

 ( 220 )  2014.05.12.

 ( 732 )  Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tusnádi Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Letölthető zenei fájlok; letölthető képfájlok; MP3-felvételeket tartalmazó, internetes weboldalakról letölthető

digitális zene; számítógép programok [letölthető]; feltölthető kiadványok; elektronikus kiadványok [letölthető];

 számítógépes adatbázisból vagy az internetről szolgáltatott letölthető digitális zene.

 35    Reklámozás és üzleti szolgáltatások; üzleti igazgatás; üzleti igazgatási szolgáltatások; üzleti

 videoszolgáltatások.

 41    Zeneoktatás; akadémiák (oktatás); iskolai szolgáltatások; kulturális szolgáltatások; fesztiválok szervezése

kulturális célokra; kulturális célú fesztiválok szervezése; kulturális célú versenyek rendezése; kulturális

tevékenységek; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; megjelentetés elektronikus eszközökkel,

 elektronikus kiadás; könyvkiadás.

 ( 111 )  214.463

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01618

 ( 220 )  2014.05.20.

 ( 732 )  CONCORDIA Szervezet- és Vezetésfejlesztési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Orbán László Tibor, ORBÁN LÁSZLÓ TIBOR ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzletviteli tanácsadás, üzletfejlesztéssel kapcsolatos üzletviteli tanácsadás, gyártással kapcsolatos üzletviteli

tanácsadás, kereskedelmi vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli tanácsadási szolgáltatások, ipari

vállalkozásokkal kapcsolatos; üzletviteli tanácsadási szolgáltatások, marketinggel, termeléssel, személyzettel és

 kiskereskedelmi értékesítéssel kapcsolatos üzletviteli tanácsadási szolgáltatások.
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  41    Oktatás, tanítás, tanítási, oktatási tevékenységek szervezése, tréningek biztosítása.

 42    Tudományos kutatás, tudományos kutatási szolgáltatások, tudományos kutatáshoz kapcsolódó tanácsadó

 szolgáltatások, tudományos szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó kutatás.

 ( 111 )  214.464

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01622

 ( 220 )  2014.05.20.

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

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

-helyettesítők (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

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

 ( 111 )  214.465

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01623

 ( 220 )  2014.05.20.

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

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

-helyettesítők (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

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

 ( 111 )  214.466

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01624

 ( 220 )  2014.05.20.

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

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

-helyettesítők (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

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

 ( 111 )  214.467

 ( 151 )  2014.11.27.

 ( 210 )  M 14 01625

 ( 220 )  2014.05.20.

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

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

-helyettesítők (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

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

 ( 111 )  214.468

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 02205

 ( 220 )  2014.07.10.

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

 ( 541 )  XEVIL

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

 ( 111 )  214.469

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 02206

 ( 220 )  2014.07.10.

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

 ( 541 )  TRIBENIX

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.470

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 02207

 ( 220 )  2014.07.10.

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

 ( 541 )  HOPETRIL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.471

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 02030

 ( 220 )  2014.06.27.

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

 ( 541 )  JOYERON

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.472

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 02031

 ( 220 )  2014.06.27.

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

 ( 541 )  JUVIFIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.473

 ( 151 )  2014.11.28.
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 ( 210 )  M 14 02032

 ( 220 )  2014.06.27.

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

 ( 541 )  NIRVANID

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.474

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 02131

 ( 220 )  2014.07.03.

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

 ( 541 )  PALIPROST

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.475

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 02132

 ( 220 )  2014.07.03.

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

 ( 541 )  TATICA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.476

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 02133

 ( 220 )  2014.07.03.

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

 ( 541 )  EGINILLA

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

 ( 111 )  214.477

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 02134

 ( 220 )  2014.07.03.

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

 ( 541 )  MEDINILLA

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

 ( 111 )  214.478

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 02029

 ( 220 )  2014.06.27.

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

 ( 541 )  JOLISTOL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.479

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 00887
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 ( 220 )  2014.03.24.

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

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs, Székesfehérvár

 ( 541 )  Soluselén

 ( 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).

 ( 111 )  214.480

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 01372

 ( 220 )  2014.04.30.

 ( 732 )  PEBA-CHEM Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Zsédely Péter Emil, Salgótarján

 ( 541 )  Vally

 ( 511 )  3    Tisztítószerek.

 ( 111 )  214.481

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 00504

 ( 220 )  2010.01.27.

 ( 732 )  MHCS, Epernay (FR)

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

 ( 541 )  ICE IMPERIAL

 ( 511 )   33    Habzóborok, Champagne eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 111 )  214.482

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 00875

 ( 220 )  2014.03.24.

 ( 732 )  dr. Bitter Balázs, Budapest (HU)

 ( 541 )  Puskás' Army

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 111 )  214.483

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 00515

 ( 220 )  2014.02.20.

 ( 732 )  Vágó Péter János, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Emese, Dr. Varga Emese Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  43    Oroszországból származó alapanyagokból/orosz receptek alapján készült ételekkel kapcsolatos vendéglátás

 (élelmezés).

 ( 111 )  214.484

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 00758

 ( 220 )  2014.03.13.

 ( 732 )  Gigamatrac Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pálinkás László, Budapest

 ( 541 )  Airflex

 ( 511 )  20    Bútorok speciális kikészítésű gyógyászati használatra; faszerkezetek; komódok; fiókos szekrények;

matracok; gélhab termékek, hengerpárnák; fedőmatracok; párnák; fejpárnák; ágyak; ágykeretek; kisbútorok;

 ágyneműk; ágyneműtartók; ágyrácsok; ágybordák; boxspring ágyak.

 24    Szövött címkék; damaszt; flanel; gumírozott vásznak; jersey, krepp; lepedők; matrachuzatok; matracvédők;

matracvásznak; mintás vászon; műanyagok textilpótanyaggal; műselyem szövetek; nem szőtt textíliák;

pamutbársony; pamutvászon; párnahuzatok; paplanok; pehelypaplan; rugalmas szövetek; selyemszövet; szövetek;

textilanyagok; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; gyapjú derékaljak; fejpárnák; takarók 100% merino birka;

 bárány és kaschmir alapanyagból.

  35    Matrac, ágybetét, ágykeret, ágyrács, boxspring ágyak kereskedelme, reklámozása.

 ( 111 )  214.485

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 00880

 ( 220 )  2014.03.24.

 ( 732 )  Hobbyművész Kft., 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; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták; papírok, kartonok és ezen anyagokból készült

termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
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háztartási ragasztóanyago; anyagok művészek részére; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; csomagolásra

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

 ( 111 )  214.486

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 01615

 ( 220 )  2014.05.20.

 ( 732 )  Swiss Pharma International AG, Zurich (HU)

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

 ( 541 )  POLPHARMA ACIDOLIT

 ( 511 ) 5    Étrend kiegészítők gyógyászati használatra, nevezetesen hasmenés és hasmenéses hányás miatt felborult víz-

 és elektrolit háztartás, dehidratáció és ásványi anyag hiány esetén használatos gyógyászati étrend kiegészítők.

 ( 111 )  214.487

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 01248

 ( 220 )  2014.04.23.

 ( 732 )  ALAKart Ipar- és Képzőművészeti Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Építési homokkő; építőkövek, mészkő, márvány, gránit, kő, kőfaragványok, szobrok kőből, betonból, vagy

 márványból.

  37    Építés, útburkolás.

 42    Belsőépítészet, építészet, ipari formatervezés, szakvélemény adása, mérnöki munkákkal kapcsolatban,

várostervezés, építészeti konzultáció, grafikai szolgáltatások, műszaki szakértői tevékenység, műszaki

 tervtanulmányok készítése.

 ( 111 )  214.488

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 00638

 ( 220 )  2014.03.04.

 ( 732 )  Türk-Műanyag Bt., Pilisvörösvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Hordó, műanyagból; kádak, medencék, műanyagból; tartályok folyékony üzemanyaghoz, műanyagból;

 tartályok, műanyagból.

  40    Anyagok összeállítása mások megrendelése szerint.

  42    Műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése.
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 ( 111 )  214.489

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 01488

 ( 220 )  2014.05.10.

 ( 732 )  Rudics Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ujvári Tamás, Dr. Ujvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 ( 111 )  214.490

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 00586

 ( 220 )  2014.02.25.

 ( 732 )  platán-BÚTOR Kft., Sopron (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok, asztalok, székek, ágyak.

  37    Bútorok javítása és karbantartása, bútorasztalos munkák, bútor restaurálás, bútor javítás.

  42    Bútor tervezés.

 ( 111 )  214.491

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 00820

 ( 220 )  2014.03.19.

 ( 732 )  EUROSTAR KFT., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Horgászfelszerelés, horgászcsali, sportszerek, csalétkek, horgászorsók, horgászzsinórok, horgászbotok,

 horgok, merítőhálók, szákok, úszók, műcsalik, horgászbottartók, horgászládák, horgászati aprócikkek.
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 ( 111 )  214.492

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 00826

 ( 220 )  2014.03.19.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  35    Szeszes italok nagykereskedelme.

 ( 111 )  214.493

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 00582

 ( 220 )  2014.02.25.

 ( 732 )  Checkers Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Délibusz

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.494

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 00948

 ( 220 )  2014.03.27.

 ( 732 )  Vecsernyés István, Méhkerék (HU)

 Nagyné Farkas Csilla Zsuzsánna, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek, kozmetikai krémek, arckrémek, arctonikok, testápolók, hajszeszek.

 5    Gyógyhatású hajnövesztő szerek.

 ( 111 )  214.495

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 00951

 ( 220 )  2014.03.27.

 ( 732 )  Z-Liveria Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 )  G-TREND

 ( 511 )  24    Textiliák és textiláruk ruházati termékekhez; továbbá ágy- és asztalneműk; szövetek; törülközők; takarók;
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 plédek; vászonból készült termékek.

  25    Ruházati termékek; cipők; lábbelik; kalapáruk; sportruházat; strandcikkek.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység; kereskedelmi bolthálózatok

üzemeltetése és ezzel összefüggő reklámok, nevezetesen ruházati termékek, cipők; lábbelik; textíliák és textiláruk

 vonatkozásában.

 ( 111 )  214.496

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 00952

 ( 220 )  2014.03.27.

 ( 732 )  Z-Liveria Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 )  EXCLUSIVE BY GRIFF

 ( 511 )  24    Textíliák és textiláruk ruházati termékekhez; továbbá ágy- és asztalneműk; szövetek; törülközők; takarók;

 plédek; vászonból készült termékek.

  25    Ruházati termékek; cipők; lábbelik; kalapáruk; sportruházat; strandcikkek.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység; kereskedelmi bolthálózatok

üzemeltetése és ezzel összefüggő reklámok, nevezetesen ruházati termékek, cipők; lábbelik; textíliák és textiláruk

 vonatkozásában.

 ( 111 )  214.497

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 00953

 ( 220 )  2014.03.27.

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

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

 ( 541 )  MOXIBIOT

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.498

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 00956

 ( 220 )  2014.03.28.

 ( 732 )  Nyakas Erik, Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  dr. Rafay Krisztina, Rafay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ATTABOY

 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.499

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 00963

 ( 220 )  2014.03.28.

 ( 732 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)
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( 546 )

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

 parányok.

 ( 111 )  214.500

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 01079

 ( 220 )  2014.04.07.

 ( 732 )  COFIDIS Magyarország Fióktelepe, Budapest (HU)

 ( 541 )  Vitalitás Hitel

 ( 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 )  214.501

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 01080

 ( 220 )  2014.04.07.

 ( 732 )  Prop-tech Kft., Esztergom-Kertváros (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Ernyők, esernyők; hátizsákok; napernyők.

  24    Címkék, szövött; lobogók; zászlók, nem papírból.

 25    Alsónadrágok; bőrruházat; cipők; dzsekik; egyenruhák; fejfedők [kalapáruk]; fürdőnadrágok, úszónadrágok;

ingek; kabátok; magasszárú cipők; mellények; műbőr ruházat; öltözékek vízisíeléshez; pólók; sapkák; sportcipők;

 szemellenzők [fejfedők]; térdnadrágok; tornacipők; tornaruházat; zoknik.

 ( 111 )  214.502

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 01197

 ( 220 )  2014.04.16.

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmington, Delaware (US)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MEKILEXIKON

 ( 511 )   43    Éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  214.503

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 01205

 ( 220 )  2014.04.17.

 ( 732 )  LARCO Investment Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GANG

 ( 511 )  32    Sörök; árpakivonatok sör előállításához; gyömbérsör; készítmények sörök előállításához; malátacefre;

 malátasör; söralapú koktélok; sörcefre; házi készítésű és kézműves jellegű sörök; ízesített sörök.

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése]

mások számára; eladási propaganda mások számára; elosztó-, adagoló automaták kölcsönzése; import-export

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

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvéleménykutatás; marketing;

mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; piackutatás; reklámozás; vásárlási

 megrendelések ügyintézése; webshop működtetése.

 43    Bár szolgáltatások; étkezdék, éttermek, kantinok, büfék, étkezdék, sörözők fenntartása és működtetése;

sörfőző berendezések bérlete; kávéházak; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; szállodai szolgáltatások;

 turistaházak, vendéglátóipar; sörsátrak kölcsönzése.

 ( 111 )  214.504

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 01209

 ( 220 )  2014.04.17.

 ( 732 )  DSC Hungária Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Ellenőrző (felügyeleti) berendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére szolgáló készülékek;

 CD-k (kompakt lemezek), DVD-k; számítógépes szoftverek.

  35    Biztonságtechnikai berendezések, felszerelések kis- és nagykereskedelme.

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

 figyelése.

 ( 111 )  214.505

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 01311

 ( 220 )  2014.04.25.

 ( 732 )  SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Seenger Pál,DR. SEENGER Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi ügyletek; kölcsön [finanszírozás]; pénzügyi lízing; gépjármű és eszköz finanszírozás, pénzkölcsön

 nyújtása zálogjog, kezesség biztosítékkal; pénzügyi lízing zálogjog, kezesség biztosítékkal.

 ( 111 )  214.506

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 01317

 ( 220 )  2014.04.25.

 ( 732 )  PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)

 ( 740 )  Dr. László Áron Márk,Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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).

 ( 111 )  214.507

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 01322

 ( 220 )  2014.04.28.

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

 ( 740 )  Dr. Dedinszky Csaba, Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  iSneaker

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

 ( 111 )  214.508

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 01326

 ( 220 )  2014.04.29.

 ( 732 )  IT.DOT Kft., Budakalász (HU)

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

  ( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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).

 ( 111 )  214.509

 ( 151 )  2014.11.28.

 ( 210 )  M 14 01437

 ( 220 )  2014.05.07.

 ( 732 )  Uhlár Mónika, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  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).

 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).

A rovat 225 darab közlést tartalmaz. 
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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 14 00691

 ( 220 ) 2014.03.07.

 ( 731 )  Mátra Centrum Kft., Pálosvörösmart (HU)

 ( 541 ) SKY FM

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; rádiós reklámozás;

 reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek.

  38    Távközlés; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; rádióadás; rádióadás [műsorszórás].

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; digitális zene szolgáltatása az

interneten [nem letölthető]; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;

 show-műsorok; szórakoztatás;zenei produkciók.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt

 ( 111 ) 173.986

 ( 732 ) VeriSign, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Reston (US)

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

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 23. szám, 2014.12.15.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M2543



Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  116.319

 ( 732 )  Ricoh Danmark A/S, 2665 Vallensbaek (DK)

 ( 111 )  116.880

 ( 732 )  Bayer HealthCare LLC, Pittsburgh, Pennsylvania (US)

 ( 111 )  116.881

 ( 732 )  Bayer HealthCare LLC, Pittsburgh, Pennsylvania (US)

 ( 111 )  116.884

 ( 732 )  Bayer HealthCare LLC, Pittsburgh, Pennsylvania (US)

 ( 111 )  117.258

 ( 732 )  Communications & Power Industries LLC (a Delaware limited liability company), Palo Alto, California (US)

 ( 111 )  117.259

 ( 732 )  Communications & Power Industries LLC (a Delaware limited liability company), Palo Alto, California (US)

 ( 111 )  117.484

 ( 732 )  American Air Filter Company, Inc., Louisville, Kentucky (US)

 ( 111 )  117.545

 ( 732 )  Pharmacia & Upjohn Company LLC, Peapack, New Jersey (US)

 ( 111 )  124.784

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

 ( 111 )  124.817

 ( 732 )  Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

 ( 111 )  124.819

 ( 732 )  NOVOZYMES A/S, BAGSVAERD (DK)

 ( 111 )  125.026

 ( 732 )  Syngenta Limited, Guildford, Surrey (GB)

 ( 111 )  125.270

 ( 732 )  Vanguard Trademark Holdings USA LLC, St. Louis, Missouri (US)

 ( 111 )  125.328

 ( 732 )  AstraZeneca UK Limited, London (GB)

 ( 111 )  138.865

 ( 732 )  BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  139.490

 ( 732 )  Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  139.491
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 ( 732 )  Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  139.493

 ( 732 )  Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  139.494

 ( 732 )  Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  141.654

 ( 732 )  I.P. Manufacturing Limited, Amphur Muang Samutprakarn, Samutprakarn Province (TH)

 ( 111 )  142.181

 ( 732 )  I.P. Manufacturing Limited, Amphur Muang Samutprakarn, Samutprakarn Province (TH)

 ( 111 )  142.557

 ( 732 )  I.P. Manufacturing Limited, Amphur Muang Samutprakarn, Samutprakarn Province (TH)

 ( 111 )  142.847

 ( 732 )  MBE WORLDWIDE S.P.A., Milano (IT)

 ( 111 )  143.689

 ( 732 )  EGELY Kft., Budakeszi (HU)

 ( 111 )  144.219

 ( 732 )  Abic Biological Laboratories Ltd., Beit Shemesh (IL)

 ( 111 )  144.233

 ( 732 )  Control Techniques Limited, Newtown, Powys, (GB)

 ( 111 )  144.286

 ( 732 )  MIND-DIÁK KVIF Iskolai Szövetkezet, Budapest (HU)

 ( 111 )  144.399

 ( 732 )  Husqvarna Aktiebolag, Huskvarna (SE)

 ( 111 )  144.431

 ( 732 )  Pharmacia & Upjohn Company LLC, Peapack, New Jersey (US)

 ( 111 )  144.432

 ( 732 )  Tillotts Pharma AG, Rheinfelden (CH)

 ( 111 )  144.488

 ( 732 )  Husqvarna Aktiebolag, Huskvarna (SE)

 ( 111 )  144.511

 ( 732 )  Volac Limited, Royston, Hertfordshire (GB)

 ( 111 )  144.714

 ( 732 )  Benihana of Tokyo, LLC, New York (US)

 ( 111 )  144.784

 ( 732 )  DreamWorks Animation L.L.C., Glendale, California (US)
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 ( 111 )  144.785

 ( 732 )  DreamWorks Animation L.L.C., Glendale, California (US)

 ( 111 )  144.786

 ( 732 )  Wyeth LLC, Madison, New Jersey (US)

 ( 111 )  144.910

 ( 732 )  ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt., Pomáz (HU)

 ( 111 )  144.932

 ( 732 )  YVES SAINT LAURENT, Párizs 75008 (FR)

 ( 111 )  144.933

 ( 732 )  YVES SAINT LAURENT, Párizs 75008 (FR)

 ( 111 )  145.223

 ( 732 )  Beta-Max Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  145.265

 ( 732 )  Diageo Brands B.V., Amszterdam (NL)

 ( 111 )  145.274

 ( 732 )  Systagenix Wound Management IP Co B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  145.411

 ( 732 )  Tillotts Pharma AG, Rheinfelden (CH)

 ( 111 )  146.258

 ( 732 )  Alfa Laval Corporate AB, Lund (SE)

 ( 111 )  146.579

 ( 732 )  Spiro International SA, Boesingen (CH)

 ( 111 )  147.026

 ( 732 )  Apomedica pharmazeutische Produkte Gesellschaft m.b.H. & Co KG, Graz (AT)

 ( 111 )  147.114

 ( 732 )  RB Pharmaceuticals Limited, Slough (GB)

 ( 111 )  147.130

 ( 732 )  Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)

 ( 111 )  147.164

 ( 732 )  Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)

 ( 111 )  147.167

 ( 732 )  Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)

 ( 111 )  148.241

 ( 732 ) ORION PICTURES CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Beverly Hills,

 California (US)
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 ( 111 )  148.264

 ( 732 )  BÁBEL SAJT Kft., Kacsóta (HU)

 ( 111 )  148.269

 ( 732 )  Vanguard Trademark Holdings USA LLC, St. Louis, Missouri (US)

 ( 111 )  148.983

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  181.284

 ( 732 )  Carlotta S.R.L., Grassina, Bagno a Ripoli (FI) (IT)

 ( 111 )  181.471

 ( 732 )  MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  182.077

 ( 732 )  AST-American Service Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  182.838

 ( 732 )  EDF DÉMÁSZ Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  183.160

 ( 732 )  EDF DÉMÁSZ Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  183.279

 ( 732 )  Torna Club Békéscsaba, Békéscsaba (HU)

 ( 111 )  183.749

 ( 732 )  Szolnoki István, Budapest (HU)

 ( 111 )  183.832

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  183.971

 ( 732 )  VECTRA-LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  184.027

 ( 732 )  VECTRA-LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  184.028

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

 ( 111 )  184.086

 ( 732 )  Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, Budapest (HU)

 ( 111 )  184.676

 ( 732 )  Wienerberger Téglaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  184.820

 ( 732 )  Dévényi Imréné, Budapest (HU)
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 ( 111 )  184.957

 ( 732 )  Innomed Medical Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.003

 ( 732 )  Német Nemzetiségi Önkormányzat Sopron, Sopron (HU)

 ( 111 )  185.101

 ( 732 )  OSZ-CAR Kft., Budaörs (HU)

 ( 111 )  185.114

 ( 732 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 111 )  185.391

 ( 732 )  ROCKINFORM Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.478

 ( 732 )  Holládi-Horváth Attila, Budapest (HU)

 ( 111 )  185.585

 ( 732 )  Robert Bosch GmbH, Stuttgart (DE)

 ( 111 )  185.727

 ( 732 )  Lining Sports (Shanghai) Company Limited, Shanghai (CN)

 ( 111 )  185.746

 ( 732 )  Tempo Egészségpénztár, Budapest (HU)

 ( 111 )  185.808

 ( 732 ) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), Toyota-shi,

 Aichi-ken (JP)

 ( 111 )  185.833

 ( 732 )  ÖKO-TRADE Környezetvédelmi és Víztechnikai Kft., Pécs (HU)

 ( 111 )  185.986

 ( 732 )  Bramac Betoncserépgyártó és Építőanyagipari Kft., Veszprém (HU)

 ( 111 )  186.117

 ( 732 )  Tempo Egészségpénztár, Budapest (HU)

 ( 111 )  186.169

 ( 732 )  Guangdong Newzhongyuan Ceramics Import and Export Co., Ltd., Foshan City, Guangdong Province (CN)

 ( 111 )  186.265

 ( 732 )  Syngenta Limited, Guildford, Surrey (GB)

 ( 111 )  186.465

 ( 732 )  Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint működő vállalat), Groton, Connecticut állam (US)

 ( 111 )  186.775

 ( 732 )  EDF DÉMÁSZ Zrt., Szeged (HU)
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 ( 111 )  190.623

 ( 732 )  Flowcrete Group PLC, Sandbach, Cheshire (GB)

 ( 111 )  190.750

 ( 732 )  Budapest Nagycirkusz Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  195.802

 ( 732 )  Conopco, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey (US)

A rovat 88 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  116.307

 ( 732 )  Kennametal Inc., Latrobe, Pennsylvania (US)

 ( 111 )  116.319

 ( 732 )  Ricoh Danmark A/S, 2665 Vallensbaek (DK)

 ( 111 )  117.258

 ( 732 )  Communications & Power Industries LLC (a Delaware limited liability company), Palo Alto, California (US)

 ( 111 )  117.259

 ( 732 )  Communications & Power Industries LLC (a Delaware limited liability company), Palo Alto, California (US)

 ( 111 )  117.587

 ( 732 )  ContiTech Rubber Industrial Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  119.803

 ( 732 )  Aventisub II Inc., Greenville, Delaware (US)

 ( 111 )  120.340

 ( 732 )  CCL Label, Inc., Framingham, Massachusetts (US)

 ( 111 )  123.672

 ( 732 )  Nordmark Holding GmbH, Uetersen (DE)

 ( 111 )  123.950

 ( 732 )  BRACCO IMAGING S.p.A., Milano (IT)

 ( 111 )  125.027

 ( 732 )  Aventisub II Inc., Greenville, Delaware (US)

 ( 111 )  125.852

 ( 732 )  Aventisub II Inc., Greenville, Delaware (US)

 ( 111 )  128.588

 ( 732 )  DASITIMA LTD, Limassol (CY)

 ( 111 )  134.161

 ( 732 )  Aventisub II Inc., Greenville, Delaware (US)

 ( 111 )  136.840

 ( 732 )  APART Fashion GmbH, Hamburg (DE)

 ( 111 )  139.348

 ( 732 )  DK Company A/S, Ikast (DK)

 ( 111 )  140.567

 ( 732 )  ContiTech Rubber Industrial Kft., Szeged (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 23. szám, 2014.12.15.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M2550



 ( 111 )  140.568

 ( 732 )  ContiTech Rubber Industrial Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  142.847

 ( 732 )  MBE WORLDWIDE S.P.A., Milano (IT)

 ( 111 )  143.973

 ( 732 )  INTERFACE, INC., Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  144.546

 ( 732 )  Swiss Pharma International AG, Zürich (CH)

 ( 111 )  144.570

 ( 732 )  Actavis Group PTC ehf, Hafnarfjördur (IS)

 ( 111 )  144.714

 ( 732 )  Benihana of Tokyo, LLC, New York (US)

 ( 111 )  144.739

 ( 732 )  CISCO TECHNOLOGY, INC., San Jose (US)

 ( 111 )  145.573

 ( 732 )  Aventisub II Inc., Greenville, Delaware (US)

 ( 111 )  146.629

 ( 732 )  Ganz Danubius Shipyard Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  148.555

 ( 732 )  Aventisub II Inc., Greenville, Delaware (US)

 ( 111 )  152.734

 ( 732 )  Sonova Holding Ag, Stäfa (CH)

 ( 111 )  153.964

 ( 732 )  ARCSERVE (USA) LLC, Hermosa Beach (US)

 ( 111 )  155.167

 ( 732 )  Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  157.010

 ( 732 )  Aventisub II Inc., Greenville, Delaware (US)

 ( 111 )  157.308

 ( 732 )  DASITIMA LTD, Limassol (CY)

 ( 111 )  157.312

 ( 732 )  DASITIMA LTD, Limassol (CY)

 ( 111 )  157.317

 ( 732 )  DASITIMA LTD, Limassol (CY)
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 ( 111 )  162.235

 ( 732 )  TOTAL HUNGARIA KFT., Budaörs (HU)

 ( 111 )  167.107

 ( 732 )  Las Vegas Casino Játékkaszinó Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  167.108

 ( 732 )  Las Vegas Casino Játékkaszinó Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  168.731

 ( 732 )  DASITIMA LTD, Limassol (CY)

 ( 111 )  172.912

 ( 732 )  bauMax AG, AT-3403 Klosterneuburg (AT)

 ( 111 )  173.721

 ( 732 )  ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG, Köln (DE)

 ( 111 )  174.331

 ( 732 )  REXTRA Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  177.092

 ( 732 )  Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)

 ( 111 )  177.507

 ( 732 )  Swiss Pharma International AG, Zürich (CH)

 ( 111 )  177.509

 ( 732 )  Swiss Pharma International AG, Zürich (CH)

 ( 111 )  181.294

 ( 732 )  Swiss Pharma International AG, Zürich (CH)

 ( 111 )  181.346

 ( 732 )  Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo (JP)

 ( 111 )  182.111

 ( 732 )  bauMax AG, AT-3403 Klosterneuburg (AT)

 ( 111 )  183.749

 ( 732 )  Szolnoki István, Budapest (HU)

 ( 111 )  184.063

 ( 732 )  DASTIMA LTD, Limassol (CY)

 ( 111 )  184.178

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  184.179

 ( 732 )  Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  184.379
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 ( 732 )  Swiss Pharma International AG, Zürich (CH)

 ( 111 )  184.381

 ( 732 )  Swiss Pharma International AG, Zürich (CH)

 ( 111 )  184.401

 ( 732 )  Swiss Pharma International AG, Zürich (CH)

 ( 111 )  184.499

 ( 732 )  Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  184.609

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  184.950

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  185.154

 ( 732 )  Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.391

 ( 732 )  ROCKINFORM Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  187.499

 ( 732 )  Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  188.312

 ( 732 )  Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.083

 ( 732 )  Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.617

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

 ( 111 )  195.741

 ( 732 )  PS HELIOS GMBH, A-9300 St. Veit/Glan (AT)

 ( 111 )  196.887

 ( 732 )  MONTONELLI Fashion Group Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Gyöngyös (HU)

 ( 111 )  199.063

 ( 732 )  Jovanné Császár Edit, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  199.764

 ( 732 )  MediaTraffic Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.701

 ( 732 )  Swiss Pharma International AG, Zürich (CH)

 ( 111 )  206.371

 ( 732 )  Iron & Smith Kft., Szada (HU)
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 ( 111 )  206.733

 ( 732 )  Payless ShoeSource Worldwide,Inc. (Kansas corporation), Topeka (US)

 ( 111 )  206.815

 ( 732 )  Payless ShoeSource Worldwide,Inc. (Kansas corporation), Topeka (US)

 ( 111 )  208.656

 ( 732 )  Swiss Pharma International AG, Zürich (CH)

 ( 111 )  208.657

 ( 732 )  Swiss Pharma International AG, Zürich (CH)

 ( 111 )  208.658

 ( 732 )  Swiss Pharma International AG, Zürich (CH)

 ( 111 )  213.517

 ( 732 )  Mátra Centrum Kft., Pálosvörösmart (HU)

A rovat 74 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  117.109

 ( 732 )  GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker&McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  117.533

 ( 732 )  GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker&McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  120.529

 ( 732 )  GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker&McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  120.583

 ( 732 )  GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker&McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  120.816

 ( 732 )  GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker&McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  121.400

 ( 732 )  GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker&McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  121.507

 ( 732 )  GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker&McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 111 )  122.495

 ( 732 )  GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker&McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  125.328

 ( 732 )  AstraZeneca UK Limited, London (GB)

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

 ( 111 )  128.454

 ( 732 )  GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker&McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  131.871

 ( 732 )  Divapharma Chur Ag., Chur (CH)

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

 ( 111 )  133.687

 ( 732 )  Zotos International, Inc., Darien, Connecticut (US)

 ( 740 )  Dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 111 )  146.752

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 111 )  147.683

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 111 )  154.148

 ( 732 )  Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc., , Emeryville, (US)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  163.885

 ( 732 )  Zotos International, Inc. (New York állam törvényei szerint működő vállalat), Darien (US)

 ( 740 )  Dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 111 )  172.460

 ( 732 )  Zotos International, Inc., Darien, Connecticut (US)

 ( 740 )  Dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 111 )  178.950

 ( 732 )  Zotos International, Inc.,, Connecticut állam (US)

 ( 740 )  Dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 111 )  181.284

 ( 732 )  Carlotta S.R.L., Grassina, Bagno a Ripoli (FI) (IT)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  182.838

 ( 732 )  EDF DÉMÁSZ Zrt., Szeged (HU)
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 ( 740 )  Sándor József szabadalmi ügyvivő, Budapest

 ( 111 )  183.160

 ( 732 )  EDF DÉMÁSZ Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Sándor József szabadalmi ügyvivő, Budapest

 ( 111 )  185.741

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

 ( 740 )  Dr. Török Éva jogtanácsos, Budapest

 ( 111 )  186.775

 ( 732 )  EDF DÉMÁSZ Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Sándor József szabadalmi ügyvivő, Budapest

 ( 111 )  188.618

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

 ( 740 )  Dr. Török Éva jogtanácsos, Budapest

A rovat 24 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  122.495

 ( 732 )  GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  125.328

 ( 732 )  AstraZeneca UK Limited, London (GB)

 ( 111 )  131.871

 ( 732 )  Divapharma Chur Ag., Chur (CH)

 ( 111 )  133.687

 ( 732 )  Zotos International, Inc., Darien, Connecticut (US)

 ( 111 )  154.148

 ( 732 )  Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc., , Emeryville, (US)

 ( 111 )  163.885

 ( 732 )  Zotos International, Inc. (New York állam törvényei szerint működő vállalat), Darien (US)

 ( 111 )  172.460

 ( 732 )  Zotos International, Inc., Darien, Connecticut (US)

 ( 111 )  178.950

 ( 732 )  Zotos International, Inc.,, Connecticut állam (US)

 ( 111 )  185.741

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

 ( 111 )  188.618
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 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

A rovat 10 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  124.784

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

 ( 111 )  124.788

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  124.789

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  124.790

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  124.791

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  125.328

 ( 732 )  AstraZeneca UK Limited, London (GB)

 ( 111 )  130.743

 ( 732 )  INVISTA Technologies S.á.r.l., St. Gallen (CH)

 ( 111 )  131.871

 ( 732 )  Divapharma Chur Ag., Chur (CH)

 ( 111 )  132.108

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  135.275

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  138.865

 ( 732 )  BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  144.432

 ( 732 )  Tillotts Pharma AG, Rheinfelden (CH)

 ( 111 )  145.411

 ( 732 )  Tillotts Pharma AG, Rheinfelden (CH)

 ( 111 )  148.241

 ( 732 ) ORION PICTURES CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Beverly Hills,

 California (US)

 ( 111 )  148.983

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmington, Delaware (US)
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 ( 111 )  150.778

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  150.993

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  151.037

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  154.261

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  154.952

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  156.094

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  157.925

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  158.453

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  162.286

 ( 732 )  INVISTA Technologies S.á.r.l., St. Gallen (CH)

 ( 111 )  163.034

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  163.460

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  171.094

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  182.838

 ( 732 )  EDF DÉMÁSZ Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  183.160

 ( 732 )  EDF DÉMÁSZ Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  183.279

 ( 732 )  Torna Club Békéscsaba, Békéscsaba (HU)

 ( 111 )  184.028

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

 ( 111 )  184.086

 ( 732 )  Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, Budapest (HU)
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 ( 111 )  184.957

 ( 732 )  Innomed Medical Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.101

 ( 732 )  OSZ-CAR Kft., Budaörs (HU)

 ( 111 )  185.478

 ( 732 )  Holládi-Horváth Attila, Budapest (HU)

 ( 111 )  185.585

 ( 732 )  Robert Bosch GmbH, Stuttgart (DE)

 ( 111 )  185.833

 ( 732 )  ÖKO-TRADE Környezetvédelmi és Víztechnikai Kft., Pécs (HU)

 ( 111 )  185.989

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  186.107

 ( 732 )  ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  186.775

 ( 732 )  EDF DÉMÁSZ Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  189.520

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  190.549

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  192.427

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  192.777

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.479

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.964

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  194.129

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  194.696

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  194.906

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  195.139
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 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  195.442

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  195.743

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  195.802

 ( 732 )  Conopco, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey (US)

 ( 111 )  196.793

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  197.017

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  197.046

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  197.047

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  197.890

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.876

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.632

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.492

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.671

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  211.884

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

A rovat 63 darab közlést tartalmaz. 

Használati szerződés

 ( 111 )  200.152

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)

 ( 740 )  Bogsch & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  203.778

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)
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 ( 740 )  Bogsch & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  206.178

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchătel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  206.526

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchătel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  207.915

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  208.083

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  Dr. Gödölle Tamás,Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  208.273

 ( 732 )  Philip Morris Brands SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  208.275

 ( 732 )  Philip Morris Brands SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  208.276

 ( 732 )  Philip Morris Brands SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  208.299

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  Dr. Gödölle Tamás,Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  208.310

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  Dr. Gödölle Tamás,Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  208.692

 ( 732 )  Philip Morris Brands SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.584

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.586

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.591
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 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.595

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.970

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

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  211.651

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

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  211.653

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

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  212.105

 ( 732 )  Zengő Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rábai Zsolt, dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  212.331

 ( 732 )  Zengő Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rábai Zsolt, dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  212.332

 ( 732 )  Zengő Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rábai Zsolt, dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  212.454

 ( 732 )  Zengő Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rábai Zsolt, dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  212.455

 ( 732 )  Zengő Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rábai Zsolt, dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 24 darab közlést tartalmaz. 

Lajstromozó határozat visszavonása különleges gyorsított eljárásban

 ( 210 )  M 14 02210

 ( 731 )  TAXI 4 Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 14 02211

 ( 731 )  TAXI 4 Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 14 02865

 ( 731 )  Udvari Norbert, Zagyvaszántó (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Hajnalka, Miskolc

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 14 02904

 ( 731 )  Basiliskus 3D Grafikai Stúdió Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dencső Dávid ügyvéd, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 23. szám, 2014.12.15.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - védjegybejelentéseket érintő közlemények

M2564



NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  1.045.345

 ( 541 )  NATURASIBERICA

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2014.09.11.

 ( 450 )  GAZ 35/2014

 ( 111 )  1.051.055

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2014.09.11.

 ( 450 )  GAZ 35/2014

 ( 111 )  1.056.087

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2014.09.04.

 ( 450 )  GAZ 34/2014

 ( 111 )  1.072.512

 ( 541 )  Babushka Agafia

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2014.09.04.

 ( 450 )  GAZ 34/2014

 ( 111 )  1.116.742

 ( 541 )  orsa

 ( 511 )  18, 25

 ( 580 )  2014.09.11.

 ( 450 )  GAZ 35/2014

 ( 111 )  1.118.118

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 25
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 ( 580 )  2014.09.11.

 ( 450 )  GAZ 35/2014

 ( 111 )  1.121.681

 ( 541 )  PARMIGIANI

 ( 511 )  18, 25

 ( 580 )  2014.09.11.

 ( 450 )  GAZ 35/2014

 ( 111 )  1.124.641

 ( 541 )  RITTER

 ( 511 )  18, 25-26, 35, 40, 42

 ( 580 )  2014.09.11.

 ( 450 )  GAZ 35/2014

 ( 111 )  1.125.753

 ( 541 )  ALESSANDR MANZONI

 ( 511 )  18, 25

 ( 580 )  2014.09.11.

 ( 450 )  GAZ 35/2014

 ( 111 )  1.214.834

 ( 541 )  Tanks Online

 ( 511 )  9, 28, 35, 38, 41-42

 ( 580 )  2014.09.04.

 ( 450 )  GAZ 34/2014

 ( 111 )  1.214.849

 ( 541 )  Ergee

 ( 511 )  5, 10, 20, 28

 ( 580 )  2014.09.04.

 ( 450 )  GAZ 34/2014

 ( 111 )  1.214.850

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 10, 20, 28

 ( 580 )  2014.09.04.

 ( 450 )  GAZ 34/2014

 ( 111 )  1.214.869
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( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2014.09.04.

 ( 450 )  GAZ 34/2014

 ( 111 )  1.214.871

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 35

 ( 580 )  2014.09.04.

 ( 450 )  GAZ 34/2014

 ( 111 )  1.214.908

 ( 541 )  APA

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2014.09.04.

 ( 450 )  GAZ 34/2014

 ( 111 )  1.214.957

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2014.09.04.

 ( 450 )  GAZ 34/2014

 ( 111 )  1.215.210

 ( 541 )  WEBNODE

 ( 511 )  9, 35, 38, 42

 ( 580 )  2014.09.04.

 ( 450 )  GAZ 34/2014

 ( 111 )  1.215.233

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 30, 32

 ( 580 )  2014.09.04.

 ( 450 )  GAZ 34/2014

 ( 111 )  1.215.355

 ( 541 )  VERK

 ( 511 )  4, 7-9, 11, 35

 ( 580 )  2014.09.04.

 ( 450 )  GAZ 34/2014
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 ( 111 )  1.215.386

 ( 541 )  herpesinthecity

 ( 511 )  3, 5, 44

 ( 580 )  2014.09.04.

 ( 450 )  GAZ 34/2014

 ( 111 )  1.215.507

  
( 546 )

 ( 511 )  6-7, 9, 12

 ( 580 )  2014.09.11.

 ( 450 )  GAZ 35/2014

 ( 111 )  1.215.582

  ( 546 )

 ( 511 )  14, 18, 24-26, 35, 39, 43

 ( 580 )  2014.09.11.

 ( 450 )  GAZ 35/2014

 ( 111 )  1.215.633

  

( 546 )

 ( 511 )  42

 ( 580 )  2014.09.11.

 ( 450 )  GAZ 35/2014

 ( 111 )  1.215.658

  ( 546 )

 ( 511 )  22, 25, 28

 ( 580 )  2014.09.11.

 ( 450 )  GAZ 35/2014

 ( 111 )  1.215.782

 ( 541 )  SEVEN7ORIGINAL

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2014.09.11.

 ( 450 )  GAZ 35/2014

 ( 111 )  1.215.786

 ( 541 )  AMOREPACIFIC

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2014.09.11.

 ( 450 )  GAZ 35/2014

 ( 111 )  1.215.787

 ( 541 )  LANEIGE

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2014.09.11.
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 ( 450 )  GAZ 35/2014

 ( 111 )  1.215.798

 ( 541 )  CRAFTING THE FUTURE SINCE 1765

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2014.09.11.

 ( 450 )  GAZ 35/2014

 ( 111 )  1.215.806

 ( 541 )  SPEEDCROSS

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2014.09.11.

 ( 450 )  GAZ 35/2014

 ( 111 )  1.215.807

 ( 541 )  LIQUID GLOW

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2014.09.11.

 ( 450 )  GAZ 35/2014

 ( 111 )  1.215.818

 ( 541 )  SweetCat

 ( 511 )  31

 ( 580 )  2014.09.11.

 ( 450 )  GAZ 35/2014

A rovat 31 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  697.595

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  760.022

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.187.558

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.199.413

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.199.428

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.199.458

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.199.483

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.199.646

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.199.668

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.199.727

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.199.731

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.199.815

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.199.970

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.199.986

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.200.023

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.200.036

 ( 151 )  2014.12.01.
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 ( 111 )  1.200.057

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.200.067

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.200.068

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.200.069

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.200.070

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.200.071

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.200.088

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.200.097

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.200.104

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.200.131

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.200.133

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.200.137

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.200.158

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.200.161

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.200.176

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.200.179

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.200.207

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.200.210
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 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.200.238

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.200.248

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.200.293

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.200.324

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.200.345

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.200.352

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.200.423

 ( 151 )  2014.12.01.

 ( 111 )  1.200.464

 ( 151 )  2014.12.01.

A rovat 42 darab közlést tartalmaz. 
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