
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 14 02381

 ( 220 ) 2014.07.24.

 ( 731 )  U-R LAB SAS 100%, Paris (FX)

 ( 740 )  Kató Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Éttermekkel, étkezéssel kapcsolatos magazinok, időszaki lapok, katalógusok.

  35    Élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

  36    Étkezési utalványok kibocsátása.

  37    Catering, étkeztető berendezések felszerelése; catering, étkeztetési felszerelések karbantartása.

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

  39    Élelmiszercsomagolás.

  41    Éttermekkel, étkeztetéssel kapcsolatos rendezvények szervezése.

 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).

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 14 02627

 ( 220 ) 2014.08.27.

 ( 731 )  BIP Coco Cosmetics Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Viktor, Berényi Viktor ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kizárólag természetes alapanyagokból készült szappanok; kizárólag természetes alapanyagokból készült

illatszerek; kizárólag természetes alapanyagokból készült illóolajok; kizárólag természetes alapanyagokból

 készült kozmetikai cikkek; kizárólag természetes alapanyagokból készült fogkrémek.

 5    Emberi fogyasztásra alkalmas egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 14 02717

 ( 220 ) 2014.09.08.

 ( 731 )  RF-HOBBY, s.r.o., Prága 10 (CZ)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 ) 3. ÉVEZRED

 ( 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).
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 ( 210 ) M 14 02776

 ( 220 ) 2014.09.11.

 ( 731 )  Real Nature Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Tanítási és oktatási anyagok; csomagolásra szolgáló műanyagok.

  29    Tej és tejtermékek.

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

 ( 210 ) M 14 02814

 ( 220 ) 2014.09.15.

 ( 731 )  GALENUS Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Magdolna, Dr. Horváth Magdolna Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Fényképek, folyóiratok, könyvek, naptárak, nyomtatványok, papíráruk, plakátok, nyomdaipari termékek,

könyvkötészeti anyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba),

 nyomdabetűk, klisék.

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), árubemutatás, áruminták terjesztése, reklámdokumentáció

készítése és reklámdokumentáció rendezése, hirdetés, hirdetési oldalak készítése, hirdető ügynökségek,

kereskedelmi információs ügynökség, hirdetőtáblák-, reklámanyagok kölcsönzése, piackutatás, plakáthirdetés,

rádiós-, televíziós reklám, reklámújság, statisztikai tájékoztatás, áruminták-, reklámanyagok-, röpiratok-,

 prospektusok- és nyomtatványok terjesztése.

 41    Oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, eszmecserék, kolokviumok szervezése és

lebonyolítása, élő előadások bemutatása, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és

lebonyolítása, lap- és könyvszerkesztés, könyvkiadás, műsorszerkesztés (rádió és televízió, valamint mindennemű

 hang- és képhordozó eszközön megjelenő műsor), kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezés.

  43    Kávéház, kávéházi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 02821

 ( 220 ) 2014.09.16.

 ( 731 )  Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Bálok szervezése; fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket;klubszolgáltatások [szórakoztatás

vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; oktatás; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése;

show-műsorok;szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú ?); televíziós szórakoztatás; versenyek

 szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés.
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 43    Bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék;

 kávéházak; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 02922

 ( 220 ) 2014.09.24.

 ( 731 )  SLM Solutions Group AG, Lübeck (DE)

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

 ( 541 ) SLM

 ( 511 ) 6    Ötvözőadalékok vas gyártásához, ötvözőadalékok acél gyártásához, acél-ötvözetek, vasötvözetek, közönséges

fémek és ezek ötvözetei, kalciumot és alumíniumot tartalmazó fémötvözetek, fémötvözetek, nikkelötvözetek,

öntéshez használt ötvözetek, alumínium, alumíniumötvözetek, acélbuga, titánból készült rudak, fémből készült

nyersanyagok, keményforrasz-ötvözetek, bronz, kadmium, szénacélok, öntöttvas, öntött acél, öntészeti ötvözetek,

ferrokróm, króm, kobalt-króm, kobalt (nyers), közönséges fémek ötvözetei, közönséges fémek, közönséges fémek

és ötvözeteik, rozsdamentes acélt is beleértve, réz (nyers vagy félig megmunkált állapotban), ferrokróm,

vasötvözetek, ferrotitán, vastartalmú fémek, újezüst, pakfong, alpakka, germánium, glucínium (berillium),

hafnium (celtium), indium, vas, vasötvözetek, vas-szén ötvözetek, ólom-ón ötvözetek, limonit, barnavasérc,

magnézium, magnéziumötvözetek, mangán, fémek, molibdén, ferromolibdén, nikkel, nikkelötvözetek,

nikkelezüst, nickel-króm alapú ötvözetek, nióbium, nemvas fémek, nemvasfém-ötvözetek, acéllemezek, fémek

por formájában, piroforos (öngyulladó) fémek, vas-lemezek, fémlemezek, fémlemezek, fémlapok tetőfedéshez,

acéllemezek, cölöpök fémből, alumíniumlemezek, fémlemezek, fémlemezek beleértve az acél- és

titánötvözetekből készülteket is, ferroszilícium, fém csőszellőztetők, rozsdamentes acél, acél, acélötvözetek, acél

(nyers vagy félig megmunkált állapotban), tantál (fém), tantál és ötvözetei, ón és ötvözetei, titan és ötvözetei,

ferrotitán, tombak, fémből készült feldolgozatlan és félig feldolgozott anyagok külön felhasználási cél

 megjelölése nélkül.

 35    Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbiakkal kapcsolatban: ötvözőadalékok vas gyártásához,

ötvözőadalékok acél gyártásához, acél-ötvözetek, vasötvözetek, közönséges fémek és ezek ötvözetei, kálciumot

és alumíniumot tartalmazó fémötvözetek, fémötvözetek, nikkelötvözetek, öntéshez használt ötvözetek,

alumínium, alumíniumötvözetek, acélbuga, titánból készült rudak, fémből készült nyersanyagok,

keményforrasz-ötvözetek, bronz, kadmiun; szénacélok, öntöttvas, öntött acél, öntészeti ötvözetek, ferrokróm,

króm, kobalt-króm, kobalt (nyers), közönséges fémek ötvözetei, közönséges fémek, közönséges fémek és

ötvözeteik, rozsdamentes acélt is beleértve, réz (nyers vagy félig megmunkált állapotban), ferrokróm,

vasötvözetek, ferrotitán, vastartalmú fémek, újezüst, pakfong, alpakka, germánium; glucínium (berillium),

hafnium (celtium), indium, vas, vasötvözetek, vas-szén ötvözetek, ólom-ón ötvözetek, limonit, barnavasérc,

magnézium, magnéziumötvözetek, mangán, fémek, molibdém, ferromolibdén, nikkel, nikkelötvözetek,

nikkelezüst, nikkel-króm alapú ötvözetek, nióbium, nemvas fémek, nemvasfém-ötvözetek, acéllemezek, fémek

por formájában, piroforos (öngyulladó) fémek, vaslemezek, fémlemezek, fémlemezek, fémlapok tetőfedéshez,

acéllemezek, cölöpök fémből, alumíniumlemezek, fémlemezek, fémlemezek beleértve az acél- és

titánötvözetekből készülteket is, ferroszilícium, fém csőszellőztetők, rozsdamentes acél, acél, acél ötvözetek, acél

(nyers vagy félig megmunkált állapotban), tantál (fém), tantál és ötvözetei, ón és ötvözetei, titán és ötvözetei,

ferrotitán, tombak, fémből készült feldolgozatlan és félig feldolgozott anyagok külön felhasználási cél

megjelölése nélkül; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbiakkal kapcsolatban: alkatrészek, fémből,

kerámiából, műanyagból vagy kompozit anyagokból készült alkatrészek; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások

az alábbiakkal kapcsolatban: nyersanyagok, por formájú nyersanyagok (fémpor, kerámiapor, műanyagpor vagy

kompozitanyag-por) feldolgozására szolgáló gépek; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások lézeres

nyersanyag-feldolgozó gépekkel kapcsolatban; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatásók öntőberendezésekkel,

különösen vákuumos vagy viaszbevonásos öntőberendezésekkel kapcsolatban; kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások szerszámgépekkel kapcsolatban; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbiakkal

kapcsolatban: vezérlőberendezések, tudományos, elektromos vagy optikai vezérlőberendezések,
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nyersanyag-feldolgozó, por formájú nyersanyagot, fémport, kerámiaport, műanyag-port vagy kompozitanyag-port

feldolgozó berendezésekhez; lézeres nyersanyag-feldolgozó gépekhez, öntőgépekhez, vákuumos vagy

viaszbevonásos öntőgépekhez; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbiakkal kapcsolatban:

mérőberendezések, tudományos, elektromos vagy optikai mérőberendezések; nyersanyag-feldolgozó, por formájú

nyersanyagot, fémport, kerámia port, műanyagport vagy kompozitanyag-port feldolgozó berendezésekben,

lézeres nyersanyag-feldolgozó gépekben, öntőgépekben, vákuumos vagy viaszbevonásos öntőgépekben való

használatra; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverekkel, nyersanyag-feldolgozó, por

formájú nyersanyagot, fémport, kerámiaport, műanyagport vagy kompozitanyag-port feldolgozó

berendezésekhez, lézeres nyersanyag-feldolgozó gépekhez, öntőgépekhez, vákuumos vagy viaszbevonásos

öntőgépekhez való szoftverekkel kapcsolatban; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes

szoftverekkel, különösen 3D CAD adatokon alapuló vezérlőgépekhez való szoftverekkel kapcsolatban; kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverekhez való adathordozókkal, nyersanyag-feldolgozó,

porformájú nyersanyagot, fémport, kerámiaport, műanyagport vagy kompozitanyag-port feldolgozó

berendezésekhez, lézeres nyersanyag-feldolgozó gépekhez, öntőgépekhez, vákuumos vagy viaszbevonásos

öntőgépekhez való számítógépes szoftverekhez való adathordozókkal illetve 3D CAD adatokon alapuló

 vezérlőgépekhez való szoftverekhez való adathordozókkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 14 02931

 ( 220 ) 2014.09.26.

 ( 731 )  PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó hústermékek, szalámik, kolbászok, sonkák.

 ( 210 ) M 14 02932

 ( 220 ) 2014.09.26.

 ( 731 )  PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó hústermékek, szalámik, kolbászok, sonkák.

 ( 210 ) M 14 03044

 ( 220 ) 2014.10.06.

 ( 731 )  Losonczi Anikó, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Magyarországról származó: komposzt, kertiföld, termőföld.

 29    Magyarországról származó: alkoholban tartósított gyümölcsök; ajvár [tartósított paprika]; alacsony

zsírtartalmú burgonyachipsek; almapüré; dió, feldolgozott; dzsemek; fagyasztott gyümölcsök; gyümölcshéj;

gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, főtt; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép;

gyümölcssaláták; gyümölcsszeletkék, apró; hummusz [csicseriborsókrém]; kandírozott [cukrozott] gyümölcsök;

lekvár; leves készítmények; magvak, feldolgozott; mazsola; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; savanyú

káposzta; savanyúságok; snack ételek (gyümölcs alapú-); sültburgonya, chips; szárított zöldségek; zöldségek, főtt;

zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; bab,

tartósított; borsó, tartósított; burgonyaszirom; csemegeuborka; gomba, tartósított; hagyma, tartósított;

 szarvasgomba, tartósított; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra.

 31    Magyarországról származó: árpa; bab, friss; bogyók [friss gyümölcsök]; bors, paprika [növény]; borsó, friss;

burgonya, friss; búza; dió; fák [növények]; fejes saláta, friss; gomba, friss; gyökérzöldségek [táplálék];

gyümölcsök, friss; hagymák, friss [zöldség]; halak, élő; konyhakerti növények, friss; kukorica; lencse

[zöldségféle], friss; növények; palánták; paraj, friss [spenót]; póréhagyma, friss; rebarbara; répa (cukor-); rizs,

feldolgozatlan; szemes gabona, feldolgozatlan; szőlő, friss; tök; törköly [gyümölcsök visszamaradt részei];

 uborka, friss; virágpor [nyersanyag]; zab; zöldségek, friss.

 ( 210 ) M 14 03063

 ( 220 ) 2014.11.24.

 ( 731 )  dr. Varga József, Szekszárd (HU)

 dr. Varga Józsefné, Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks

  

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

 (fungicidek).

  10    Állatgyógyászati készülékek és műszerek; sebészeti varratanyagok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 14 03064

 ( 220 ) 2014.11.24.

 ( 731 )  dr. Varga József, Szekszárd (HU)

 dr. Varga Józsefné, Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks

  

( 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).

  10    Állatgyógyászati készülékek és műszerek; sebészeti varratanyagok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 14 03065

 ( 220 ) 2014.11.24.

 ( 731 )  dr. Varga József, Szekszárd (HU)

 dr. Varga Józsefné, Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks

  

( 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).

  10    Állatgyógyászati készülékek és műszerek; sebészeti varratanyagok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 14 03066

 ( 220 ) 2014.11.24.

 ( 731 )  dr. Varga József, Szekszárd (HU)

 dr. Varga Józsefné, Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks

  

( 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).
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  10    Állatgyógyászati készülékek és műszerek; sebészeti varratanyagok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 14 03112

 ( 220 ) 2014.10.13.

 ( 731 )  GALENUS Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Magdolna, Dr. Horváth Magdolna Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Fényképek; folyóiratok; könyvek; naptárak; nyomtatványok; papíráruk; plakátok; nyomdaipari termékek;

könyvkötészeti anyagok; csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; klisék.

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); árubemutatás; áruminták terjesztése;

reklámdokumentáció készítése és reklámdokumentáció rendezése; hirdetés; hirdetési oldalak készítése; hirdető

ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökség; hirdetőtáblák-, reklámanyagok kölcsönzése; piackutatás;

plakáthirdetés; rádiós-, televíziós reklám; reklámújság; statisztikai tájékoztatás; áruminták-, reklámanyagok-,

 röpiratok-, prospektusok- és nyomtatványok terjesztése.

 41    Oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; eszmecserék; kolokviumok szervezése és

lebonyolítása; élő előadások bemutatása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; lap- és könyvszerkesztés; könyvkiadás; műsorszerkesztés (rádió és televízió, valamint

 mindennemű hang- és képhordozó eszközön megjelenő műsor); kulturális vagy nevelési kiállítások szervezése.

 ( 210 ) M 14 03118

 ( 220 ) 2014.10.13.

 ( 731 )  Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda Dr. Kocsomba Nelli ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) Peek & Cloppenburg

 ( 511 )  35    Weboldalakon és teleshoppingon keresztül is nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások ruházat, lábbeli,

fejfedő, fehérítő készítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok, tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

csiszolószerek, szappanok, illatszerek, esszenciális olajok, kozmetikumok, hajápoló szerek, fogkrémek,

napszemüvegek, nemesfémek és ötvözeteik, valamint nemesfémből készült, vagy ezekkel bevont áruk, ékszerek,

drágakövek, órák és más időmérő eszközök, bőr és műbőr, és ezen anyagokból készült áruk, mégpedig

utazótáskák és bőröndök, táskák, kézitáskák, poggyászok, pénztárcák, kulcstartók, hátizsákok, erszények,

vállszíjak, bőrszíjak, bőr zsinórok, bőr vállszíjak, megmunkált vagy félig megmunkált irhák és más bőrök,

gyártáshoz használt műbőr lapok, cserzett bőr, állatbőrök, irhák, táskák, levéltárcák, esernyők, napernyők és

 sétapálcák, ostorok, hámok és lószerszámok vonatkozásában.

 ( 210 ) M 14 03170

 ( 220 ) 2014.10.17.

 ( 731 )  Jobb Veled a Világ Alapítvány, Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek élelmiszerekkel, illatszerekkel, és háztartási cikkekkel kapcsolatban.

 41    Oktatás; levelező oktatás, távoktatás; önismereti tanfolyamok [oktatás]; oktatási anyagok terjesztése;

oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási anyagok kiadása; könyvkiadás; mágneses vagy optikai adathordozón

tárolt anyagok kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, publikálása (nem letölthető); cd

 kiadás.
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 45    Személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások lelki tanácsadással kapcsolatban; társadalmi jellegű

 szolgáltatások személyiségfejlesztéssel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 14 03179

 ( 220 ) 2014.10.17.

 ( 731 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  Dr. Csere Sylvia Szonja, Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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).

 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03242

 ( 220 ) 2014.10.27.

 ( 731 )  Miklós Dániel, Veresegyház (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Mosószerek, kozmetikumok.

 ( 210 ) M 14 03257

 ( 220 ) 2014.10.28.

 ( 731 )  NATURTEX Gyapjú- és Tollfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Péter, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Párnák, fejpárnák, vánkosok, párnák.

 24    Ágynemű, ágyneműk, ágytakarók, ágyterítők, pehelypaplan, takarók, dunyhák, paplanok, pehelytollal töltött

 dunyhák.

  25    Dzsekik, pehelytollal töltött dzsekik.

 ( 210 ) M 14 03270

 ( 220 ) 2014.10.29.

 ( 731 )  BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák; dohányzási cikkek.
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 ( 210 ) M 14 03294

 ( 220 ) 2014.10.31.

 ( 731 )  dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03295

 ( 220 ) 2014.10.31.

 ( 731 )  dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03302

 ( 220 ) 2014.11.03.

 ( 731 )  FRIESLAND BRANDS B.V., Amersfoort (NL)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, tejszín és tejtermékek; tejpótlók; tejes italok; tejből és tejszínből készült desszertek; joghurtok.

 30    Kakaó és kakaó-alapú készítméynek és italok; csokoládé, csokoládé termékek, csokoládé-alapú

készítmények és italok; cukrászáruk, pékáruk, kekszek, torták, sütemények, ostyák, jég (ehető-), jégkásák,

szörbetek, jeges édességek, jégkrémtorták, fagylaltok és jégkrémek, hűtött desszertek, fagyasztott joghurt, müzli,

 kukoricapehely, gabonaszeletek, kész gabonapelyhek; gabonakészítmények.

 ( 210 ) M 14 03308

 ( 220 ) 2014.11.04.

 ( 731 )  Szarvas József, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szalai Adrienn, Dr. Szalai Adrienn 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,
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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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03339

 ( 220 ) 2014.11.05.

 ( 731 )  DVS Központi Tanácsadó Kft, Etyek (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   43    Szálloda- és vendéglátóipari szolgáltatások.

  44    Egészségügyi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03352

 ( 220 ) 2014.11.07.

 ( 731 )  Mercurius Rendezvényszervező és Tanácsadó Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Haverla Szandra, Heinzelmann és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Táplálék kedvtelésből tartott állatoknak; táplálék állatoknak.

 ( 210 ) M 14 03357

 ( 220 ) 2014.11.07.

 ( 731 )  Elit Ortopéd Cipőgyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gally Eszter, Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Cipők, lábbelik, ruházati cikkek.

 ( 210 ) M 14 03362

 ( 220 ) 2014.11.07.

 ( 731 )  GRAMEX 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Jeges teák.

 32    Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz;

 ásványvizek, energiaitalok; sportitalok, ízesített vizek.

  35    Alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 14 03366

 ( 220 ) 2014.11.10.

 ( 731 )  Seres Helén, Kiskunfélegyháza (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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03372

 ( 220 ) 2014.11.07.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok.

 29    Tejtermékek; túrókészítmények, túródesszertek; csokoládés, kakaós, vaníliás, kávés és/vagy gyümölcsös

 tejes italok; csokoládés, vaníliás és/vagy gyümölcsös joghurtok.

 30    Sütemények; cukrászsütemények; süteményporok; snack ételek; desszertek; gyümölcsös sütemények,

torták, desszertek; csokoládé; cukorkaáru; fagylalt, jégkrém; csokoládés, vaníliás és/vagy gyümölcsös

 túródesszert; müzliszeletek; piskóták; pudingok; tejberizs; csokoládéalapú, kakaó alapú és kávé alapú italok.

  35    Marketing.

  41    Kulturális rendezvények; színpadi előadások; filmstúdiók, filmprodukciók, videofilmezés.

 ( 210 ) M 14 03376

 ( 220 ) 2014.11.11.

 ( 731 )  Pole Dance Fitness Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; sport- és kulturális tevékenységek sportversenyek rendezése; szemináriumok rendezése és
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 vezetése; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); testnevelés.

 ( 210 ) M 14 03394

 ( 220 ) 2014.11.11.

 ( 731 )  Süle Barbara Tea 100%, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Kollár Edit ügyvéd, Dr. Kollár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BARASÜT

 ( 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 03415

 ( 220 ) 2014.11.13.

 ( 731 )  Pólus Shopping Center Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03417

 ( 220 ) 2014.11.13.

 ( 731 )  Rónaszéki Tibor, Budapest (HU)

 ( 541 ) PATINORG

 ( 511 )  35    Találmányok kiaknázásával kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; irodai és ügyviteli szolgáltatások;

külkereskedelmi tevékenységek a szellemi tulajdonjogok területén; árubemutatás; marketing; piackutatás;

reklámozás; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; import-export ügynökségek;

műszaki-szellemi termékek export-import ügynöki szolgáltatásai; kereskedelmi információs ügynökségek;

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik

fél számára szellemi tulajdonjogok területén; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; szakmai konzultációk üzleti

 ügyekben; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk.

 42    Ipari formatervezés; védjegyek tervezése; műszaki szakértői tevékenység a szellemi tulajdonjogok területén;
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 szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban a szellemi tulajdonjogok területén.

 45    Szabadalmi ügyvivői szolgáltatások; iparjogvédelmi tanácsadás; professzionális tanácsadó szolgáltatások a

szellemi tulajdonjoggal kapcsolatban; hivatásszerű képviselet szabadalmi, használati minta, védjegy és

formatervezési mintaoltalmi ügyekben; szabadalmi, használati mintaoltalmi, védjegy és formatervezési

mintaoltalmi bejelentések benyújtása; szellemi tulajdonjogok megszerzésével kapcsolatos jogi szolgáltatások;

szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; iparjogvédelmi kutatásokat és dokumentációs

szolgáltatásokat; jogi kutatás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; szabadalmakhoz, használati

mintaoltalmakhoz, védjegyekhez és formatervezési mintaoltalmakhoz fűződő jogok érvényesítése; közvetítés

[személyek közötti vitákban]; szellemi tulajdonjogok használatának engedélyezésével kapcsolatos tanácsadói és

közvetítői szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából; védjegyfigyelési

szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok védelmével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi

 tulajdonjogokkal kapcsolatos konzultáció; tanácsadási szolgáltatások ipari formatervezéssel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 14 03434

 ( 220 ) 2014.11.14.

 ( 731 )  Szakács Ferenc, Kecskemét (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Tarpa vidékéről származó gyümölcsből készült pálinka.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; palackozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03442

 ( 220 ) 2014.11.14.

 ( 731 )  Dating Central Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Esztergom (HU)

 ( 740 )  dr. Erdős Anett, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03469

 ( 220 ) 2014.11.18.

 ( 731 )  Balatonboglári Borgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   33    Borok és pezsgők.

 ( 210 ) M 14 03492

 ( 220 ) 2014.11.19.

 ( 731 )  Zengő Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rábai Zsolt, dr. Rábai Zsolt 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).

 ( 210 ) M 14 03508

 ( 220 ) 2014.11.20.

 ( 731 )  Balogh Levente, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 ) HUNGALANDIA

 ( 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).

 ( 210 ) M 14 03510

 ( 220 ) 2014.11.20.

 ( 731 )  Petronelli Színházművészeti Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton színházi kellékek, díszletek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek

 kivételével); papírszínházak.

  28    Bábok, bábuk, marionettek, színházi álarcok, maszkok, jelmezek.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek, többek között mindennemű

bábművészeti tevékenység, színházi és bábszínházi előadások, zenészi szolgáltatás, szervezői szolgáltatások,

bábszínházi díszletek, jelmezek, kellékek kölcsönzése, alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, szórakozási
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tárgyú információk, élő előadások, élő és minden műfajú bábos előadások bemutatása, előadóművészek

 szolgáltatásai, előadásokhoz kapcsolódó gyermekfoglalkoztatások.

 ( 210 ) M 14 03525

 ( 220 ) 2014.11.21.

 ( 731 )  Burzi Zsolt, Vácduka (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).

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

 és állatok részére.

 ( 210 ) M 14 03530

 ( 220 ) 2014.11.21.

 ( 731 )  KIDSOASIS Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Gyetvainé Zováth Anikó, Kosd

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Foglalkoztató füzet gyerekeknek.

 28    Fajátékok (szórakoztatás, oktatás); játék modellező kézműves készletek; kézműves kreatív modellfigura

 készletek; kézügyességi játékok készlet formájában.

  41    Foglalkozások gyerekeknek; animációs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03547

 ( 220 ) 2014.11.21.

 ( 731 )  Carving Vehicles Kft 100%, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03567

 ( 220 ) 2014.11.24.

 ( 731 )  Ízműves Hálózat Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Habó Gábor, Budapest
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 ( 541 ) HOPP

 ( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03568

 ( 220 ) 2014.11.24.

 ( 731 )  Ízműves Hálózat Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Habó Gábor, 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03575

 ( 220 ) 2014.11.24.

 ( 731 )  Grúz Vivien, Gyöngyös (HU)

 ( 541 ) Queen Bee

 ( 511 )   30    Méz.

 ( 210 ) M 14 03576

 ( 220 ) 2014.11.21.

 ( 731 )  Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  8    Kulcstartó.

 9    CD, pendrive.

 16    Boríték, levélpapír, újság, műsorfüzet, szórólap, plakát, toll, naptár, jegyzettömb, nyomdai kiadványok,

 molinó, belépőkártya, pecsét, névjegykártyák, matricák, zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.

  18    Esernyő.

  21    Bögre.

  22    Nyakbaakasztó.

  25    Póló.

  34    Öngyújtó.

  35    Reklámozás rendezvényeken ledfalon, reklámozásra kirakati felületen, megállító tábla.
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 ( 210 ) M 14 03594

 ( 220 ) 2014.11.26.

 ( 731 )  C.R.N. Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zalán Gábor, Budapest

 ( 541 ) CRN Magyarország

 ( 511 )  35    Árusító standok bérbeadás, fénymásológépek kölcsönzése, irodagépek és készülékek kölcsönzése,

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése,

 reklámanyagok kölcsönzése.

 37    Elektromos berendezések felszerelése és javítása, irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása,

konzultáció konstrukciókról, számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása, távbeszélő készülékek

 üzembe helyezése és javítása, vásári standok és üzletek építése.

 41    Audio-berendezések kölcsönzése, előadások díszleteinek kölcsönzése, játékfelszerelések bérbeadása, rádió-

 és televíziókészülékek kölcsönzése, színpadi díszletek kölcsönzése.

  42    Belsőépítészet, grafikai szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése, számítógépprogramok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 14 03595

 ( 220 ) 2014.11.26.

 ( 731 )  C.R.N. Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zalán Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árusító standok bérbeadás, fénymásológépek kölcsönzése, irodagépek és készülékek kölcsönzése,

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése,

 reklámanyagok kölcsönzése.

 37    Elektromos berendezések felszerelése és javítása, irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása,

konzultáció konstrukciókról, számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása, távbeszélő készülékek

 üzembe helyezése és javítása, vásári standok és üzletek építése.

 41    Audio-berendezések kölcsönzése, előadások díszleteinek kölcsönzése, játékfelszerelések bérbeadása, rádió-

 és televíziókészülékek kölcsönzése, színpadi díszletek kölcsönzése.

  42    Belsőépítészet, grafikai szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése, számítógépprogramok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 14 03599

 ( 220 ) 2014.11.26.

 ( 731 )  Ragonese Kft., Újhartyán (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Olaszországból származó receptek alapján készült jégkrémek; jégkrém készítmények; jégkrémtorták;

fagyasztott joghurt; vegyes cukrászsütemények; ehető jég; jégkrémpor; jégkrémet tartalmazó

 gabonakészítmények.

 ( 210 ) M 14 03610

 ( 220 ) 2014.11.26.

 ( 731 )  Illés Sándor 100%, Nyíradony (HU)
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 ( 541 ) Rubinmeggy

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

 áru).

 ( 210 ) M 14 03626

 ( 220 ) 2014.11.27.

 ( 731 )  Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zárkörűen Működő Rt., Csitár (Nógrádgárdony) (HU)

 ( 740 )  dr. Ádler Dóra, Ádler Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MÉRY

 ( 511 )  5    Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

  10    Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

  44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, on-line vércukornaplóval kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03628

 ( 220 ) 2014.11.27.

 ( 731 )  Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zárkörűen Működő Rt., Csitár (Nógrádgárdony) (HU)

 ( 740 )  dr. Ádler Dóra, Ádler Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MÉRY mini

 ( 511 )  5    Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

  10    Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

  44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, on-line vércukornaplóval kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03636

 ( 220 ) 2014.11.28.

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

 ( 740 )  Friedman Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 ) FUDGE FACTORY

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 03652

 ( 220 ) 2014.09.18.

 ( 731 )  LEO Pharma A/S, Ballerup (DK)

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

 ( 541 ) GE-CAT

 ( 511 )  41    Nevelési szolgáltatások, ideértve az on-line tanórák, szemináriumok és workshopok biztosítását a rák, a

bőrgyógyászat, a hematológia, a vese- és endokrinológiai rendellenességek területén; előadások megszervezése és

megtartása a rák, a bőrgyógyászat, a hematológia, a vese- és endokrinológiai rendellenességek területén; on-line

elektronikus (nem letölthető) kiadványok biztosítása, ideértve újságcikkeket, könyveket, könyvecskéket,

prospektusokat, újságokat, időszakos kiadványokat, magazinokat, hírlapokat és hírleveleket, szórólapokat,

oktatási és tanítási anyagokat a rák, a bőrgyógyászat, a hematológia, a vese- és endokrinológiai rendellenességek

területén; on-line elektronikus kiadványok biztosítása, ideértve újságcikkeket, könyveket, könyvecskéket,

prospektusokat, újságokat, időszakos kiadványokat, magazinokat, hírlapokat és hírleveleket, szórólapokat,
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oktatási és tanítási anyagokat a rák, a bőrgyógyászat, a hematológia, a vese- és endokrinológiai rendellenességek

 területén.

 42    Klinikai kísérletek végzése gyógyszerészeti termékekre a rák, a bőrgyógyászat, a hematológia, a vese- és

endokrinológiai rendellenességek területén; tájékoztatás nyújtása gyógyszerészeti termékek klinikai kísérletének

 eredményeiről.

 ( 210 ) M 14 03671

 ( 220 ) 2014.12.03.

 ( 731 )  Magyarhoni Földtani Társulat, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

 eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás.

 ( 210 ) M 14 03674

 ( 220 ) 2014.12.03.

 ( 731 )  Duna-Tisza Közi Hátság Vízpótlásáért Egyesület, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Sipos Zsolt, Kecskemét

  

( 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).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03680

 ( 220 ) 2014.12.03.

 ( 731 )  Delano World Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csetneki Attila, Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MINDEN ÉJJEL ÚJ NAP INDUL

 ( 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).

 ( 210 ) M 14 03690

 ( 220 ) 2014.12.03.

 ( 731 )  Pálinkás István András 100%, Gyula (HU)

 ( 541 ) Kockaéder
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 ( 511 )  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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03698

 ( 220 ) 2014.12.04.

 ( 731 )  Davidoff & Cie SA, Genf (CH)

 ( 740 )  dr. Lantos Judit, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy gyárilag előállított dohány; dohányáru; dohányhelyettesítők, nem gyógyszeri vagy gyógyító

célú; cigaretták; elektromos cigaretták; elektromos cigarettában használható folyadék; dohányzási cikkek,

 cigarettagyújtók; hamutartók; gyufák.

 ( 210 ) M 14 03702

 ( 220 ) 2014.12.03.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera,Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TORNETIS

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.

 ( 210 ) M 14 03705

 ( 220 ) 2014.12.05.

 ( 731 )  Fábián Franciska, Salföld (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Növényi alapú kávépótlók; cukrászsütemények; kakaó tartalmú italok; csokoládék; csokoládé ízű

 édességek; kakaó alapú készítmények; kávé, tea, kakaó és helyettesítői; szójababból készült élelmiszerek.

  33    Alkoholtartalmú italok; növényi alapú alkoholos italok.

  43    Éttermek; bár szolgáltatások; kávéházak.

 ( 210 ) M 14 03707

 ( 220 ) 2014.12.05.

 ( 731 )  Makkos Bernadett, Budapest (HU)

 ( 541 ) Dr. Makkos Ingatlan Centrum

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

  36    Ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 14 03709

 ( 220 ) 2014.12.05.

 ( 731 )  Lachmann Béla, Győr (HU)
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 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Ruházati termékek reklámozása; nagy- és kiskereskedelme, kereskedelmi ügyletei, áruk bemutatása

 kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  37    Ruhajavítás, ruhák felújítása.

 40    Konfekció és személyre szabott felsőruházati- és alkalmi ruházati termékek gyártása, ruhavarrás, ruhák

 átalakítása.

 ( 210 ) M 14 03710

 ( 220 ) 2014.12.05.

 ( 731 )  Gazdafi-Electronic Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Világító berendezések.

 ( 210 ) M 14 03711

 ( 220 ) 2014.12.05.

 ( 731 )  PEZ Production Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Jánossomorja (HU)

 ( 740 )  Süsleczné Kis Zsuzsanna, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer kiegészítők, gyógyhatású adalékanyagok, gyógyitalok,

 gyógynövények, szőlőcukor gyógyászati használatra, gyógycukorkák, gyógyteák.

  30    Cukorkaáruk, pasztillák.

 32    Eszenciák italok előállításához, pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, szörpök

 italokhoz, készítmények italok előállításához, alkoholmentes italok.

 ( 210 ) M 14 03713

 ( 220 ) 2014.12.08.

 ( 731 )  Kovács Beatrix Zeinab, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kheireddine Abbas Antal, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03715
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 ( 220 ) 2014.12.08.

 ( 731 )  Szamódy Zsolt Olaf, Tatabánya (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

 ( 210 ) M 14 03716

 ( 220 ) 2014.12.08.

 ( 731 )  dr. Kelemen Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes

világhálóhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; internetes beszélgetőszobák

 biztosítása.

 41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; fordítói szolgáltatások; gyakorlati képzés

 [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások [képzés].

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok

 digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika.

 ( 210 ) M 14 03743

 ( 220 ) 2014.12.10.

 ( 731 )  Checkers Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek.

  39    Ételszállítás.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 14 03753

 ( 220 ) 2014.12.11.

 ( 731 )  ALBA-EXTRÉM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kápolnásnyék (HU)

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

 ( 541 ) KOPPÁNYI

 ( 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).

 ( 210 ) M 14 03774

 ( 220 ) 2014.12.11.

 ( 731 )  4BRO Hungary Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bolberitz Kristóf ügyvéd, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; diszkók szolgáltatásai;

fogadások tervezése [szórakoztatás], klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], show-műsorok,

 show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai], szórakoztatás, zene összeállítása, zenei produkciók.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások, rendezvényhez termek kölcsönzése,

 vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 03778

 ( 220 ) 2014.12.15.

 ( 731 )  Optic One Kereskedelmi Betéti Társaság, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Szemlencsék okulárok; szemlencsét tartalmazó műszerek; szemüvegek [optika]; szemüvegkeretek;

 szemüveglencsék; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

eladási propaganda mások számára; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint

gyógyászati eszközök kis és nagykereskedelme; információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás);

 on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; pay Per Click (PPC) hirdetés.

  44    Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; optikusok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 14 03785

 ( 220 ) 2014.12.16.

 ( 731 )  MetalloExpert Kft., Budapest (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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03786

 ( 220 ) 2014.12.16.

 ( 731 )  H-ION Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  40    Fémötvözetek gyártása, megmunkálása, hőkezelése.

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

 és kutató szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03794

 ( 220 ) 2014.12.16.

 ( 731 )  Vermes Gábor, Veszprém (HU)

 Szalay Zsolt, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Gergely, Veszprém
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( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 ( 210 ) M 14 03795

 ( 220 ) 2014.12.16.

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

 ( 740 )  dr. Adámi Csaba, Kállay és Társa 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).

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).

 ( 210 ) M 14 03796

 ( 220 ) 2014.12.16.

 ( 731 )  Kiss Károly Zoltán, Ebes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Csokoládé, kakaós termékek, bonbonok, cukrászsütemények, cukrászsütemények karácsonyfa díszítésére,

 cukorkaáruk, karamellák.

 ( 210 ) M 14 03800

 ( 220 ) 2014.12.16.

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

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DOMESTOS POWER 5

 ( 511 ) 3    Mosó- és tisztítószerek; mosodai készitmények és anyagok; szövetkondicionáló készítmények;
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fehérítőszerek; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek; készítmények mosogatáshoz; szappanok; dezodorok

 személyi használatra; kézmosó szerek; tisztító és fényesítő anyaggal átitatott kendők.

 ( 210 ) M 14 03805

 ( 220 ) 2014.12.16.

 ( 731 )  M/s. Aero Club, New Delhi (IN)

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

 ( 541 ) WOODS

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

 utazótáskák.

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

 ( 210 ) M 14 03807

 ( 220 ) 2014.12.16.

 ( 731 )  TerraZóna Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kállay-Németh Imola, Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

 ( 210 ) M 14 03811

 ( 220 ) 2014.12.17.

 ( 731 )  Cédrus Számítástechnikai 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03812

 ( 220 ) 2014.12.17.

 ( 731 )  Classic Talents Ltd., Birmingham (GB)

 ( 740 )  Kazsikné Szabó Erika, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

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

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

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az 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 03813

 ( 220 ) 2014.12.17.

 ( 731 )  Classic Talents Ltd., Birmingham (GB)

 ( 740 )  Kazsikné Szabó Erika, 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03814

 ( 220 ) 2014.12.17.

 ( 731 )  Classic Talents Ltd., Birmingham (GB)

 ( 740 )  Kazsikné Szabó Erika, 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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 6. szám, 2015.03.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M541



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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03815

 ( 220 ) 2014.12.17.

 ( 731 )  Classic Talents Ltd., Birmingham (GB)

 ( 740 )  Kazsikné Szabó Erika, 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03819

 ( 220 ) 2014.12.17.

 ( 731 )  Le Thanh Huyen, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03824

 ( 220 ) 2014.12.18.

 ( 731 )  LIVEPOINT Kommunikációs, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03830

 ( 220 ) 2014.12.18.

 ( 731 )  Novák Tamás, Budapest (HU)

 Veress Ildikó, Budapest (HU)

 ( 541 ) SIXPACK SOFŐRSZOLGÁLAT

 ( 511 )   39    Szállítás, sofőrszolgálat, személyszállítás.

 ( 210 ) M 14 03840

 ( 220 ) 2014.12.19.

 ( 731 )  Lonkai Gabriella, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gonda Gáspár, GONDA Ügyvédi Iroda, Kecskemét

  

( 546 )

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

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy

kereskedelmi célból; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás;

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

reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri hirdetés; számítógépes

 nyilvántartások kezelése; televíziós reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 210 ) M 14 03844

 ( 220 ) 2014.12.19.

 ( 731 )  Vuelta Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Eisenkrammer Károly Róbert, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03845

 ( 220 ) 2014.12.19.
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 ( 731 )  Ternajgó József, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) B 'N' B

 ( 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 03848

 ( 220 ) 2014.12.19.

 ( 731 )  APIS LOGISTIC Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Novák Tamás, Novák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  8    Olló.

  16    Vízfesték, tempera, zsírkréta, színes ceruza, postairon, gyurma.

 ( 210 ) M 14 03853

 ( 220 ) 2014.12.19.

 ( 731 )  Szabó György, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Illóolajok, aromák, esszenciák, esszenciaolajok.

  11    Zuhanyadapterek, zuhanyfejek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03855

 ( 220 ) 2014.12.19.

 ( 731 )  R+C Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ANTRA-MARK

 ( 511 ) 6    Fém oszlopok, fém rudak, fémből készült tábla - nem építőipari célra; fémből készült plakátok, fémből

 készült plakát keretek, fémből készült sínek; fém megállító táblák; fém árukínálók.

 16    Címkéző (árazó) készülékek; író táblák; információs eszközök, ágy prospektus tartók, tájékoztató táblák,

 megállító táblák, tájékoztató plakátok, ártáblák, ártáblákhoz sínek.

 20    Műanyagból, előnyösen plexiből, készült termékek; műanyag, előnyösen plexi, gyűjtő dobozok; pultok nem

fémből, lécek keretekhez nem fémből; keretek, sínek nem fémből; oszlopok, rudak nem fémből; táblák, megállító

 táblák nem fémből; árukínálók nem fémből.

 ( 210 ) M 14 03856

 ( 220 ) 2014.12.19.

 ( 731 )  R+C Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 6    Fém oszlopok, fém rudak, fémből készült tábla - nem építőipari célra; fémből készült plakátok, fémből

 készült plakát keretek, fémből készült sínek; fém megállító táblák; fém árukínálók.

 16    Címkéző (árazó) készülékek; író táblák; információs eszközök, ágy prospektus tartók, tájékoztató táblák,

 megállító táblák, tájékoztató plakátok, ártáblák, ártáblákhoz sínek.

 20    Műanyagból, előnyösen plexiből, készült termékek; műanyag, előnyösen plexi, gyűjtő dobozok; pultok nem

fémből, lécek keretekhez nem fémből; keretek, sínek nem fémből; oszlopok, rudak nem fémből; táblák, megállító

 táblák nem fémből; árukínálók nem fémből.

 ( 210 ) M 14 03857

 ( 220 ) 2014.12.19.

 ( 731 )  Agrova Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Műtrágyák; lombtrágyák; talaj trágyák; baktérium trágyák; mikroorganizmus készítmények; kultúrák nem

 humán - és állatgyógyászati célra; talaj kondicionáló szerek; terméshozam növelő készítmények.

 7    Mezőgazdasági gépek.

  35    Kereskedelmi ügyletek.

  44    Trágyák és vegyi termékek felszíni kiszórása.

 ( 210 ) M 14 03858

 ( 220 ) 2014.12.19.

 ( 731 )  ANGOLFALU Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, 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).

 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 03864

 ( 220 ) 2014.12.19.

 ( 731 )  Molnár Attila, Hódmezővásárhely (HU)

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

 ( 541 ) FAiR-M

 ( 511 )  35    Becslés kereskedelmi ügyletekben; eladási promóciós szolgáltatások; eladási propaganda (mások számára);

hirdetés és reklámozás; irodai munkák; kereskedelmi adminisztráció; online hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; üzleti

 tájékoztatás, információnyújtás; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.
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 36    Alkuszi/ügynöki tevékenység ingatlanokkal kapcsolatosan; balesetbiztosítások; biztosítási tanácsadás,

biztosítások; életbiztosítás ügyintézése; finanszírozási szolgáltatások; hitel ügyintézés; ingatlan bérbeadási

szolgáltatások; ingatlan biztosítások; ingatlan értékbecslés; ingatlan értékelés; ingatlankezelés; ingatlanközvetítési

szolgáltatások; ingatlanlízing; ingatlanokkal kapcsolatos alkuszi szolgáltatások; ingatlanügyletek;

ingatlanügynöki szolgáltatások; irodák [ingatlanok] bérbeadása; jelzáloghitellel kapcsolatos szolgáltatások;

lakások és szállások bérbeadásával kapcsolatos szolgáltatások; lakásügynökségek; mezőgazdasági ingatlanok

bérlésével kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás ingatlanokkal kapcsolatosan; szálláshelyek bérbeadása

 [apartmanok]; valutával kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03880

 ( 220 ) 2014.12.19.

 ( 731 )  dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

 ( 210 ) M 14 03889

 ( 220 ) 2014.12.22.

 ( 731 )  Szabó Máté, Tát (HU)

 ( 541 ) Batyu Betyár

 ( 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 03890

 ( 220 ) 2014.12.22.

 ( 731 )  Deng Ye, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 nyomtatáshoz; ofszet nyomdafestékek.

3    Tisztítószerek; tisztító és illatosító készítmények, tisztítószerek háztartási használatra, mosó- és tisztítószerek;

 alkoholos oldószerek, melyek tisztítószerek.

9    Információtechnológia és audiovizuális berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik;

kommunikációs berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; adatfeldolgozó berendezések és

tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; számítógépek és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik, számítógépes
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hardverek; elektromos áram vezetésére szolgáló berendezések, készülékek és kábelek; elektromos áram tárolására

szolgáló készülékek és berendezések; rögzített tartalmak; média tartalmak; mobiltelefon, notebook, tablet

 berendezések és tartozékaik, kiegészítőik, alkatrészeik; kihangosítók; headsetek.

 ( 210 ) M 14 03899

 ( 220 ) 2014.12.23.

 ( 731 )  DentAvantgArt-DIVISION Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  Dr. Baranyi Bertold, Budapest

 ( 541 ) Labline

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03906

 ( 220 ) 2014.12.23.

 ( 731 )  PERFECT-BRÓKER Export-Import Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pálvölgyi Miklós, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KONTRAX

 ( 511 ) 9    Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

 szolgáló készülékek és berendezések

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

 ( 210 ) M 14 03918

 ( 220 ) 2014.12.29.

 ( 731 )  Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 14 03921

 ( 220 ) 2014.12.29.

 ( 731 )  KUNTEJ Zrt., Tiszafüred (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

  32    Ásványvizek és szénsavas vizek.

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

 áru).

 ( 210 ) M 14 03925
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 ( 220 ) 2014.12.30.

 ( 731 )  Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg (DE)

 ( 300 )  035399 2014.07.04. MD

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

  ( 546 )

 ( 511 )  34    Elektromos cigaretták; elektromos cigarettához való folyadékok; a 035399. sz. moldovai elsőbbség

elismerésével: dohány, feldolgozott és feldolgozatlan; dohány termékek; dohánypótlók nem gyógyászati célú

vagy gyógyhatású; cigaretták; cigarillók; szivarok; kézi eszközök cigaretta készítéséhez; cigarettacsövek;

 cigarettaszopókák; cigarettapapírok; gyufák; dohányzási cikkek.

 ( 210 ) M 14 03934

 ( 220 ) 2014.12.30.

 ( 731 )  PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által

saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz); dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; hevített dohánytermékek; cigaretta-hevítő elektronikus

készülék; dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok,

 cigarettatárcák, hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 210 ) M 14 03935

 ( 220 ) 2014.12.30.

 ( 731 )  PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által

saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz); dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; hevített dohánytermékek; cigaretta-hevítő elektronikus

készülék; dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok,

 cigarettatárcák, hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 210 ) M 14 03936

 ( 220 ) 2014.12.30.

 ( 731 )  PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által

saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz); dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; hevített dohánytermékek; cigaretta-hevítő elektronikus

készülék; dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok,

 cigarettatárcák, hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 210 ) M 14 03937

 ( 220 ) 2014.12.30.

 ( 731 )  PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által

saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz); dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra); elektromos cigaretták; hevített dohánytermékek; cigaretta-hevítő elektronikus

készülék; dohányzási cikkek, cigarettapapírok, cigerettacsövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok,

 cigarettatárcák, hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 210 ) M 14 03940

 ( 220 ) 2014.12.31.

 ( 731 )  Meglepkék Csoport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Meglepkék

 ( 511 )   41    Élményajándékok, élményajándékozás, egyedi meglepetések, romantikus és egyéni programok szervezése.

 ( 210 ) M 15 00003

 ( 220 ) 2015.01.06.

 ( 731 )  Szohr Boglárka, Szada (HU)

 ( 541 ) LIMARA

 ( 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 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).

 ( 210 ) M 15 00005

 ( 220 ) 2015.01.06.

 ( 731 )  Fe-Centrum Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Hegedűs Orsolya, Szigetszentmiklós

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00006

 ( 220 ) 2015.01.06.

 ( 731 )  Fe-Centrum Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hegedűs Orsolya, Szigetszentmiklós

 ( 541 ) APE REGINA

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00007

 ( 220 ) 2015.01.06.

 ( 731 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből; burkolatok, nem fémből, építési célokra;

burkolólapok építéshez, nem fémből; beton; bitumen építési anyagok; díszlécek párkányokhoz, nem fémből,

építési célokra; építőanyagok, nem fémből; építőelemek betonból; építőelemek (nem fémből) lapok formájában;

építőkövek; járólapok, nem fémből; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok, nem fémből; padlóburkoló

mozaiklapok, nem fémből; szobrocskák kőből, betonból vagy márványból; táblás faburkolat; útburkoló anyagok;

 válaszfalak, nem fémből.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

 kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

  37    Építés; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari gépek kölcsönzése; útburkolás.

  39    Áruk raktározása; áruszállítás; fuvarozás; kamionos szállítás; raktározás, tárolás; teher(áru)-szállítás.

  42    Építési tervkészítés; építészeti konzultáció; ipari formatervezés; műszaki szakértői tevékenység.

 ( 210 ) M 15 00008

 ( 220 ) 2015.01.06.

 ( 731 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből; burkolatok, nem fémből, építési célokra;

burkolólapok építéshez, nem fémből; beton; bitumen építési anyagok; díszlécek párkányokhoz, nem fémből,

építési célokra; építőanyagok, nem fémből; építőelemek betonból; építőelemek (nem fémből) lapok formájában;

építőkövek; járólapok, nem fémből; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok, nem fémből; padlóburkoló
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mozaiklapok, nem fémből; szobrocskák kőből, betonból vagy márványból; táblás faburkolat; útburkoló anyagok;

 válaszfalak, nem fémből.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

 kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

  37    Építés; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari gépek kölcsönzése; útburkolás.

  39    Áruk raktározása; áruszállítás; fuvarozás; kamionos szállítás; raktározás, tárolás; teher(áru)-szállítás.

  42    Építési tervkészítés; építészeti konzultáció; ipari formatervezés; műszaki szakértői tevékenység.

 ( 210 ) M 15 00020

 ( 220 ) 2015.01.08.

 ( 731 )  Uránusz 2008 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsis M. Tamás, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ELIXÍR KÖNYVESBOLT

 ( 511 )  16    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); nyomdabetűk; klisék; könyvek; könyvjelzők; naptárak; noteszok;

nyomtatványok; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; tolltartók; képek; kártyák; karton; füzetek;

 folyóiratok.

 35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely

 kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; on-line könyvkereskedelem.

 41    Könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; coaching [tréning]; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line kiadása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); tördelési szolgáltatások, nem

 hirdetési célokra.

 ( 210 ) M 15 00030

 ( 220 ) 2015.01.10.

 ( 731 )  Explico Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács B. Gábor, Kovács B. Gábor 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00036

 ( 220 ) 2015.01.10.

 ( 731 )  Mácsai Mercédesz Zita, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. György András, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LÉLEKHAJÓ

 ( 511 )   20    Temetkezési urnák.

 39    Utasszállítás, fuvarozás hajóval, személyszállítás, vízi járművel történő szállítás; temetkezési szállítás

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 6. szám, 2015.03.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M551



 hajóval.

  45    Temetés; temetések, megemlékezések és búcsúztatók szervezése.

 ( 210 ) M 15 00037

 ( 220 ) 2015.01.12.

 ( 731 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Aludttej; disznóhús; hal, nem élő; halból készült ételek; hentesáruk; hús; húskonzervek; joghurt; kefír;

margarin; májpástétom; milk shake-ek (tejalapú frappé italok); olajok; sajtok; snack ételek; sonka; sózott hús;

sültburgonya, chips; szalonna; sűrített tej; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejoltó; tejsavó; tejszín

(tejtermék); tejszínhab; tejtermékek; tojások; tonhal; vaj; vajkrém; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított;

 zöldségkonzervek; zöldségsaláták; zsírok, étkezési.

 30    Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; aprósütemény; búzadara; búzaliszt; cheesburgerek

(szendvicsek); chips (gabonakészítmény); cukor; cukoráruk; cukrászsütemények; ételízesítő (fűszer); fagylalt,

jégkrém; jeges tea; kávé; kekszek; kenyér; kukoricapehely; keksz; liszttartalmú ételek; majonéz; malomipari

termékek; méz; mézeskalács; mustár; palacsinták; pattogatott kukorica; pizzák; rizs; salátaöntetek; snack ételek

 (gabona alapú); snack ételek (rizs alapú); sós kekszek; spagetti; szendvicsek; tésztafélék; tésztaöntetek.

 ( 210 ) M 15 00054

 ( 220 ) 2015.01.14.

 ( 731 )  MÁV Nosztalgia Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Belák Viktor, Göd

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Utasok vonattal történő szállításának megszervezése; utasszállítás vonattal; vonatok bérbeadása; vasúti

szállítása megszervezésére vonatkozó szolgáltatások; vasúti szállítás bérletére vonatkozó szolgáltatások; vasúti

 járművek bérbeadása; vasúti személyszállítás; vasúti utasszállítása; vasúti utasszállítási szolgáltatások.

 43    Éttermek; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bárlétesítményeket; szolgáltatásokat;

 bárok.

 ( 210 ) M 15 00072

 ( 220 ) 2015.01.14.

 ( 731 )  Ziegler-Helle Péter, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Fűszerkeverékek, sók, olajok étkezési célra, dzsem lekvár.
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  30    Szószok, ételízesítők, chili olaj.

 ( 210 ) M 15 00085

 ( 220 ) 2015.01.15.

 ( 731 )  Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) VAGIRING

 ( 511 )  5    Fogamzásgátlók.

 ( 210 ) M 15 00086

 ( 220 ) 2015.01.15.

 ( 731 )  Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) RINGULETTE

 ( 511 )  5    Fogamzásgátlók.

 ( 210 ) M 15 00087

 ( 220 ) 2015.01.15.

 ( 731 )  Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Fogamzásgátlók.

 ( 210 ) M 15 00088

 ( 220 ) 2015.01.15.

 ( 731 )  Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Fogamzásgátlók.

 ( 210 ) M 15 00101

 ( 220 ) 2015.01.15.

 ( 731 )  Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sóvári Botond, 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).

 ( 210 ) M 15 00103

 ( 220 ) 2015.01.13.

 ( 731 )  Szohr Boglárka, Szada (HU)

 ( 541 ) DOWNY

 ( 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 élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
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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).

 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).

 ( 210 ) M 15 00107

 ( 220 ) 2015.01.16.

 ( 731 )  BÁHOTAX Szolgáltató, Gyártó és Kereskedelmi Kft., Mosonszentmiklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 15 00112

 ( 220 ) 2015.01.16.

 ( 731 )  Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet, Szentgál (HU)

 ( 740 )  dr. Gödör Éva, Dr. Gödör Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) B3 TAKARÉK

 ( 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).

 ( 210 ) M 15 00113

 ( 220 ) 2015.01.16.

 ( 731 )  POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

 ( 740 )  dr. Kereszty Marcell, GÖDÖLLE, KÉKES, MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) Boróka Base

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

 gyanták.

 ( 210 ) M 15 00114

 ( 220 ) 2015.01.16.

 ( 731 )  POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

 ( 740 )  dr. Kereszty Marcell, GÖDÖLLE, KÉKES, MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) Cellkolor Brill

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

 gyanták.

 ( 210 ) M 15 00133

 ( 220 ) 2015.01.16.

 ( 731 )  CREATON Hungary Kft., Lenti (HU)

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

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; tetőcserepek; tetőelemek; födémburkolatok; tatőpala; tetőfedő szerkezetek,

 anyagok; tetőcserepek és tetőlapok; kiegészítők, tartozékok tetőburkolatokhoz.

 ( 210 ) M 15 00134

 ( 220 ) 2015.01.16.

 ( 731 )  CREATON Hungary Kft., Lenti (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; tetőcserepek; tetőelemek; födémburkolatok; tetőpala; tetőfedő szerkezetek,

 anyagok; tetőcserepek és tetőlapok; kiegészítők, tartozékok tetőburkolatokhoz.

 ( 210 ) M 15 00142

 ( 220 ) 2015.01.16.

 ( 731 )  Örvendi László, Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) GAZDURAM

 ( 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).

 ( 210 ) M 15 00152

 ( 220 ) 2015.01.21.

 ( 731 )  Jiang Zhangyan, Dongcheng District, Beijing (CN)

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

 ( 541 ) Wan Long Zhou

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

  41    Konferenciaterem bérbeadás.

 43    Éttermek, gyorséttermek; bár szolgáltatások; kávézók; catering szolgáltatás; hotelek, szállásadás, szállodai

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 00153

 ( 220 ) 2015.01.21.

 ( 731 )  Jiang Zhangyan, Dongcheng District, Beijing (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

  41    Konferenciaterem bérbeadás.
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 43    Éttermek, gyorséttermek; bár szolgáltatások; kávézók; catering szolgáltatás; hotelek, szállásadás, szállodai

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 00154

 ( 220 ) 2015.01.21.

 ( 731 )  Jiang Zhangyan, Dongcheng District, Beijing (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

  41    Konferenciaterem bérbeadás.

 43    Éttermek, gyorséttermek; bár szolgáltatások; kávézók; catering szolgáltatás; hotelek, szállásadás, szállodai

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 00155

 ( 220 ) 2015.01.21.

 ( 731 )  Jiang Zhangyan, Dongcheng District, Beijing (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

  41    Konferenciaterem bérbeadás.

 43    Éttermek, gyorséttermek; bár szolgáltatások; kávézók; catering szolgáltatás; hotelek, szállásadás, szállodai

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 00156

 ( 220 ) 2015.01.21.

 ( 731 )  Jiang Zhangyan, Dongcheng District, Beijing (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

  41    Konferenciaterem bérbeadás.

 43    Éttermek, gyorséttermek; bár szolgáltatások; kávézók; catering szolgáltatás; hotelek, szállásadás, szállodai

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 00158

 ( 220 ) 2015.01.21.

 ( 731 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 ) ORSLI

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok és zsírok.

  30    Fűszeres mártások.

 ( 210 ) M 15 00162

 ( 220 ) 2015.01.21.
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 ( 731 )  IMEX Filtertechnika Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Szűrők (gépek vagy motorok részei).

 ( 210 ) M 15 00169

 ( 220 ) 2015.01.20.

 ( 731 )  Aquila Press Kiadó és Terjesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsis M. Tamás, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    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); nyomdabetűk; klisék; könyvek; könyvjelzők; naptárak; noteszok;

nyomtatványok; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; tolltartók; képek; kártyák; karton; füzetek;

 folyóiratok; újságok; szórólapok; formanyomtatványok, űrlapok.

 35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; on-line könyvkereskedelem; eladási propaganda mások számára;

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

 reklámfilmek előállítása; telemarketing szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 41    Könyvkiadás; folyóirat- és lapkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; coaching

[tréning]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); tördelési

 szolgáltatások, nem hirdetési célokra; elektronikus desktop kiadói tevékenység.

 ( 210 ) M 15 00189

 ( 220 ) 2015.01.23.

 ( 731 )  Weng Enlai, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Babó József, Babó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 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).

 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).

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

 falikárpitok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

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

 ( 210 ) M 15 00198

 ( 220 ) 2015.01.22.

 ( 731 )  Főnyedi András 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dessewffy és Dávid valamint Társaik 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).

 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).

 ( 210 ) M 15 00251

 ( 220 ) 2015.01.29.

 ( 731 )  ALOHA Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tarr Imre, Tarr Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) aloha.hu

 ( 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).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00252

 ( 220 ) 2015.01.29.

 ( 731 )  ALOHA Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tarr Imre, Tarr Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ALOHA

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

A rovat 149 darab közlést tartalmaz.
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