
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 13 01227

 ( 220 ) 2013.05.08.

 ( 731 )  Extrudertechnika Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SPEED FITT

 ( 511 )  5    Diétás ételek, ételek speciális diétára kötelezett személyek számára.

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok, tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek, zselék,

 lekvárok, kompótok; tojás, sajt, tej és tejtermékek, étkezési olajok és zsírok.

 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    Étel házhoz szállítása, partiszervíz, vendéglátóipari szolgáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások,

 étkeztetés.

 ( 210 ) M 14 01156

 ( 220 ) 2014.04.14.

 ( 731 )  Gitta Bernadett, Siklós (HU)

 ( 740 )  dr. Ormós Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Meghívódiszkont

 ( 511 )  16    Borítékok [papíráruk]; könyvjelzők; levelezőlapok, levélpapír, öntapadó címkék [papíráruk]; papír;

papíráruk; pauszmásolatok; pauszpapír; pecsétviasz; pergamenpapír; szalvéták, papírból; üdvözlőlapok/kártyák;

 zsírpapír, viaszpapír.

 ( 210 ) M 14 01393

 ( 220 ) 2014.04.30.

 ( 731 )  Pörzse Norbert László, Debrecen (HU)

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

 ( 541 ) Vágyaim.hu

 ( 511 )  39    Termékek szállítása és raktározása; termékek csomagolása; árukiszállítás; áruk begyűjtése; áruk feladása;

áruk szállítása; áruk csomagolása; áruk raktározása; árukiadási szolgáltatások;szolgáltatások áruk kirakodásához;

áruk házhozszállításának megszervezése; szolgáltatások áruk tárolására; kereskedelmi áruk tárolása; szállítás,

 áruküldési szolgáltatások; raktározás és árukiszállítás; levélben megrendelt áruk szállítása.

  41    Online kiadványok megjelentetése.

 ( 210 ) M 14 01461

 ( 220 ) 2014.05.08.

 ( 731 )  Kovács Sándor, Nagykovácsi (HU)

 ( 541 ) AMSTERDAM

 ( 511 )   43    Kávézó.

  44    Szolárium szolgáltatás.

 ( 210 ) M 14 01580

 ( 220 ) 2014.05.16.

 ( 731 )  Fábián Miklós 50%, Békéscsaba (HU)

 Mochnács Emese 50%, Békéscsaba (HU)
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( 546 )

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

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

 táborozóknak.

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

cipőfelsőrészek; cipők; cipőtalpbetétek; csuklyák, kapucnik; csúszásgátlók; dzsörzék (ruházat); dzsömper ruhák;

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

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

harisnyanadrágok; harisnyák; ingek; izzadságfelszívó alsóneműk; izzadságfelszívó harisnyák; kabátok; kalapok;

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

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

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

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

talpak lábbelikhez; térdnadrágok; tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk; vízhatlan ruházat; zoknik;

 zoknitartók.

 ( 210 ) M 14 01985

 ( 220 ) 2014.06.20.

 ( 731 )  Click On Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Click On

 ( 511 ) 9    Interfészek [informatika]; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógép programok [letölthető];

 számítógépprogramok rögzített; szoftverek rögzített.

 35    Adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése; keresőmotor optimalizálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; üzleti felvilágosítás,

 tájékoztatás; üzleti információk.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; hálózati kiszolgálók [web

szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információtechnológiai [IT] tanácsadási

szolgáltatások; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül;

számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes

rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és

fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép

programok installációja; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép programok sokszorosítása; számítógép-programozás;

számítógép-szoftver fenntartása; számítógép-szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások;

 szerverbérlés; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 14 02000

 ( 220 ) 2014.06.23.

 ( 731 )  Szilágyi György 100%, Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Góliát Gombóc

 ( 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).
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 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 02075

 ( 220 ) 2014.07.01.

 ( 731 )  Kőszegi László, Tamási (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Hőgyészi Agrokémia

 ( 511 )  1    Műtrágyák.

5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek).

  31    Vetőmagok; feldolgozatlan mezőgazdasági termények.

 35    Műtrágyák, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

szerek (herbicidek), vetőmagok, feldolgozatlan mezőgazdasági termények kereskedelme; mezőgazdasági gépek

 kereskedelme.

  39    Áruk raktározása.

 ( 210 ) M 14 02364

 ( 220 ) 2014.07.23.

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

 ( 740 )  dr. Fazekas Dóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok; bélyegzők, pecsétek; blokkok [papíráruk]; borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött

könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból; ceruzák; címbélyegzők, címbélyegek; címkék, nem szövetből;

cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható] fedőlapok; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék

[papíráruk]; értesítések [papíráruk]; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók

[papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; festmények [képek], keretezve vagy anélkül; festővásznak; folyóiratok;

formanyomtatványok, űrlapok; füzetek; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások;

gumírozott szalagok [papíráruk]; hajtogatókartonok [irodai cikkek]; hírlevelek; írásminták; iratgyűjtők, dossziék;

iratkapcsok, iratfűzők; irattartók [irodai cikkek]; irattartók [papírárú]; irodai felszerelések, a bútorok kivételével;

irodai gumiszalagok; irodai kapcsok; irodai lyukasztógépek; íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések;

írógépszalagok; írókészletek; írókészletek [papíráruk]; írómappák; írószerek; írótollak; iskolaszerek [papíráruk];

ívek [papíráruk]; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartonkötések; kartotékkartonok [papíráruk]; kártyák;

katalógusok; képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; könyvkötések; könyvkötészeti

cikkek; könyvkötő felszerelések és gépek [irodai eszközök]; könyvkötő fonalak; könyvkötő szövetek;

könyvtámaszok; kromolitográfiák; leffentyűk [könyvkötészet]; levelezőlapok; levélkosarak; levélpapír; litografált

műtárgyak; litográfiai kövek; litográfiák; magazinok, revük [időszaki lapok]; másolópapír [papíráru]; matricák,

lehúzóképek; metszetek; műanyagfóliák csomagolásra; műanyagok modellezéshez; naplófőkönyvek, főkönyvek;

naptárak; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; oktatási eszközök, a

készülékek kivételével; öntapadó címkék [papíráruk]; öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási használatra;

papír; papíráruk; papírcsíkok fiókokba, illatosítva vagy anélkül; papírcsokrok [papíráru]; papírmasé; papírok

elektrokardiográfokhoz; papírok regisztrálókészülékekhez; papír rádiótáviratokhoz; papírszalagok; papírszalagok

vagy lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez; papírszorító rudak [írógépeken]; papírtartó dobozok [irodai

cikkek]; papírtépők irodai használatra; papírtölcsérek; papírtörülközők; papírvágó kések [irodai cikkek]; papír-
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vagy műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; papírzsebkendők; pauszmásolatok;

pauszpapír; pecsétbélyegek; pecsételő anyagok papíripari használatra; pergamenpapír; plakátok, falragaszok

papírból vagy kartonból; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok; sablonok [papíráruk];

sablonok törléshez; stencilek; szalvéták, papírból; szobrocskák, figurák papírmaséból; szórólapok; szűrőanyagok

[papír]; szűrőpapír; tárgymutatók, repertóriumok; tervrajzok; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók, asztali;

töltőceruzák, csavarirónok; töltőtollak; transzparensek [papíráruk]; újságok; üdvözlőlapok/kártyák; vászon

könyvkötéshez; vászonpausz; világító papír; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók papírból;

 zenélő üdvözlőlapok; zsírpapír, viaszpapír.

 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 02382

 ( 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 02660

 ( 220 ) 2014.09.01.

 ( 731 )  Bartosné Zelei Zsuzsa, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Lengyelné dr. Sebő Katalin, Miskolc

 ( 541 ) Fald Fel Amerikát Étterem

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02711

 ( 220 ) 2014.09.05.

 ( 731 )  SHOW PLUS Lapkiadó és Marketing-kommunikációs Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Kálmán Márton, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton, nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek, nyomdabetűk,

 klisék.
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  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  41    Könyvkiadás.

 ( 210 ) M 14 02723

 ( 220 ) 2014.09.08.

 ( 731 )  ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Bródy János, dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) Qlight

 ( 511 ) 9    Hő-energia mérőberendezések, optikai mérőberendezések, digitális mérőberendezések, ultrahangos

mérőberendezések, készülékházak mérőberendezésekhez; jelző berendezések; elektronikus energia vezetésére,

kapcsolására, átalakítására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

 számológépek.

  12    Kerékpár csengő, kerékpár pumpák.

  17    Műanyag kábelkötegelők, szigetelőszalagok.

 ( 210 ) M 14 02724

 ( 220 ) 2014.09.08.

 ( 731 )  ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Bródy János, dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hő-energia mérőberendezések, optikai mérőberendezések, digitális mérőberendezések, ultrahangos

mérőberendezések, készülékházak mérőberendezésekhez; jelző berendezések; elektronikus energia vezetésére,

kapcsolására, átalakítására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

 számológépek.

  12    Kerékpár csengő, kerékpárpumpa.

  17    Műanyag kábelkötegelők, szigetelőszalagok.

 ( 210 ) M 14 02728

 ( 220 ) 2014.09.09.

 ( 731 )  Kolosa János, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; kerítések, kerítés elemek

 és ezek alkatrészei; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csővezetékek.

 35    Fémszerkezetek, kerítések, kerítés elemek, zuhanyok, zuhanykabinok reklámozása; kereskedelme;

 kereskedelmi adminisztrációja.

  44    Higiéniás szolgáltatások, zuhanyok, zuhanykabinok üzemeltetése.

 ( 210 ) M 14 02927

 ( 220 ) 2014.09.25.

 ( 731 )  Cardinal Számítástechnikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gócza Gabriella, Gócza és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti) berendezések és felszerelések;

elektromos energia kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek

 és berendezések; adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.

  35    Kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  36    Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

  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).

 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 14 02956

 ( 220 ) 2014.09.29.

 ( 731 )  CIB BANK Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ékes Edvárd, Ékes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CIB Előrelépő Személyi Kölcsön

 ( 511 )   36    Bankügyletek; kölcsön [finanszírozás]; online banki szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03073

 ( 220 ) 2014.10.08.

 ( 731 )  Borsod-Torna-Gömör Egyesület, Edelény (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó 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    Magyarországról származó 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).
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 ( 210 ) M 14 03074

 ( 220 ) 2014.10.08.

 ( 731 )  Borsod-Torna-Gömör Egyesület, Edelény (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó 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    Magyarországról származó 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 03075

 ( 220 ) 2014.10.08.

 ( 731 )  Borsod-Torna-Gömör Egyesület, Edelény (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó 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    Magyarországról származó 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 03076

 ( 220 ) 2014.10.08.

 ( 731 )  Borsod-Torna-Gömör Egyesület, Edelény (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó 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).
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 30    Magyarországról származó 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 03212

 ( 220 ) 2014.10.22.

 ( 731 )  Molnár Tibor, Biatorbágy (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Táplálékkiegészítők, vitaminok és étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  25    Ruházati cikkek.

 35    Reklámozás, táplálékkiegészítők, vitaminok és étrend-kiegészítők emberek és állatok számára

 kiskerekedeleme, nagykereskedelme, internetes kereskedeleme.

 ( 210 ) M 14 03230

 ( 220 ) 2014.10.22.

 ( 731 )  Müller Lászlóné, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovács V. Gábor, Kovács V. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Müller Rózsa jósnő, ezoterikus mágus és író

 ( 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); és akadémiák [oktatás], alkotóműhelyek szervezése és

 lebonyolítása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, képzés.

 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); és jóslás, kártyavetés, számmisztika, horoszkópkészítés,

 ezoterikus tanácsadás, életviteli tanácsadás.

 ( 210 ) M 14 03319

 ( 220 ) 2014.11.05.

 ( 731 )  QuaesTour Utazásszervező és Utasközvetítő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

  36    Információk nyújtása biztosítási ügyekben.

  39    Utazásszervezés.

 43    Helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek

 [szállodák, panziók]; szállásügynökségek [apartmanok].
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 ( 210 ) M 14 03320

 ( 220 ) 2014.11.05.

 ( 731 )  QuaesTour Utazásszervező és Utasközvetítő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

  36    Információk nyújtása biztosítási ügyekben.

  39    Utazásszervezés.

 43    Helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek

 [szállodák, panziók]; szállásügynökségek [apartmanok].

 ( 210 ) M 14 03321

 ( 220 ) 2014.11.05.

 ( 731 )  QuaesTour Utazásszervező és Utasközvetítő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

  36    Információk nyújtása biztosítási ügyekben.

  39    Utazásszervezés.

 43    Helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek

 [szállodák, panziók]; szállásügynökségek [apartmanok].

 ( 210 ) M 14 03341

 ( 220 ) 2014.11.06.

 ( 731 )  HUNGAROPHARMA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ujfalussy Kristóf Sebestyén, Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PatikaPlatform

 ( 511 )  35    Adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatok frissítése

és karbantartása számítógépes adatbázisokban; gazdasági előrejelzések; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek és

készülékek kölcsönzése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információs

ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások

kötése harmadik fél számára; marketing; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; telemarketing

szolgáltatasok; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek]; üzleti információk; üzleti

 információk nyújtása weboldalon keresztül.

 38    Felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

 számítógép terminálok közötti összeköttetések.

 42    Elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; információtechnológiai [IT] tanácsadási

szolgáltatások; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül;

számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes

rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és

fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép

programok installációja; számítógépprogramok kidolgozása;számítógépprogramok korszerűsítése;

számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép programok sokszorosítása; számítógép-programozás;
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számítógép-szoftver fenntartása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások;

 szerverbérlés; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS].

 ( 210 ) M 14 03347

 ( 220 ) 2014.11.06.

 ( 731 )  Bokor Gyöngyi 33%, Budakeszi (HU)

 Keglovics Attila 34%, Budapest (HU)

 Várkonyi László 33%, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Fényemittáló diódák (LED-ek), szoftverek világítás szabályozására.

 11    Világítóberendezések, lámpák, asztali lámpák, csillárok, falikarok, mennyezetvilágítás,kiegészítők és

 tartozékok világításhoz, lámpaernyők, lámapestek,fénycsövek, LED diódás berendezések.

  42    Épületvilágítás tervezése, beltéri és kültéri világítás tervezése, belső építészeti tervezés.

 ( 210 ) M 14 03386

 ( 220 ) 2014.11.11.

 ( 731 )  MTDM Management Üzletviteli Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ujj Ágnes Enikő, Dunakeszi

  

( 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 14 03387

 ( 220 ) 2014.11.11.

 ( 731 )  MTDM Management Üzletviteli Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ujj Ágnes Enikő, Dunakeszi

  

( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 14 03464

 ( 220 ) 2014.12.18.

 ( 731 )  MAXIMUM KOLOR Kft., Hernád (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Magazinok, időszaki lapok, újságok.

 35    Reklámanyagok terjesztése, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, online hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton, árubemutatás, áruk bemutatási kommunikációs médiában, áruminták

terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése, számítógépes nyilvántartások

kezelése, adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, eladási propaganda mások számára, információk és tanácsadás

fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi

 információs ügynökségek, reklámügynökségek, hirdetői ügynökségek, üzleti információk.

 ( 210 ) M 14 03513

 ( 220 ) 2014.11.20.

 ( 731 )  Déri Diána, Veresegyház (HU)

 Preszmayerné Bónácz Mária, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 ) ÉLEDŐ TEMETŐ

 ( 511 )  16    Temetkezési szolgáltatásokhoz kapcsolódó csomagolóeszközök papírból, kartonból vagy műanyagból;

dobozok préselt, lebomló papírból; temetkezési szolgáltatásokhoz kapcsolódó plakátok, falragaszok papírból vagy

 kartonból; grafikus nyomatok, ábrázolások; prospektusok; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, adminisztráció.

  45    Temetkezési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03518

 ( 220 ) 2014.11.20.

 ( 731 )  LEK, Tovarna Farmacevtskih In Kemicnih Izdelkov, D.D., Ljubljana (SI)

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

 ( 541 ) PERSEN

 ( 511 )  5    Gyógynövény készítmény az idegek, valamint az alvási rendellenességek kezelésére.

 ( 210 ) M 14 03551

 ( 220 ) 2014.11.24.

 ( 731 )  Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  

( 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
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 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 14 03607

 ( 220 ) 2014.11.26.

 ( 731 )  RUBIN Szegedi Paprikafeldolgozó Kft., Szeged-Szőreg (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsolt, Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Fűszerpaprika.

 ( 210 ) M 14 03638

 ( 220 ) 2014.11.28.

 ( 731 )  Kaiser Food Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

 ( 541 ) joker

 ( 511 )  29    Friss és fagyasztott marha-, sertés- és baromfihús; hústermékek teljes választéka, vörös áruk, sonkák, füstölt

húsok, tartósított hústermékek, vagdalt hús, hentesáruk, szalámik, kolbász, virsli sonka, nem hőkezelt húsok,

 füstölt húsok; tartósított hústermékek, előkészített konzervételek.

 ( 210 ) M 14 03642

 ( 220 ) 2014.12.01.

 ( 731 )  Sándor Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, távközlési berendezések,

 telefonok és alkatrészeik, üzenetrögzítők.

 38    Távközlés, telekommunikáció, telefon-összeköttetések, távközlési beszélgetésterelő és összeköttetési,

 telefonközpont szolgáltatások.

 42    Műszaki tanácsadás; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, információtechnológiai

 [IT] tanácsadási szolgáltatások, számítógépes rendszerek tervezése.

 ( 210 ) M 14 03643

 ( 220 ) 2014.12.01.

 ( 731 )  Kaiser Food Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

 ( 541 ) pásztor

 ( 511 )  29    Friss és fagyasztott marha-, sertés- és baromfihús; hústermékek teljes választéka, vörös áruk, sonkák, füstölt

húsok, tartósított hústermékek, vagdalt hús, hentesáruk, szalámik, kolbász, virsli sonka, nem hőkezelt húsok,

 füstölt húsok; tartósított hústermékek, előkészített konzervételek.

 ( 210 ) M 14 03645

 ( 220 ) 2014.12.01.

 ( 731 )  BVC BODEGAS, S.L., Madrid (ES)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 14 03659

 ( 220 ) 2014.12.02.

 ( 731 )  Kumánia Gyógyfürdő Kft., Kisújszállás (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs László, Szolnok

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03670

 ( 220 ) 2014.12.03.

 ( 731 )  Sipőcz Pál, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  1    Talajjavítók, talajjavító adalékok; mezőgazdasági mész.

 2    Festékek; adalékok festékekhez; kötőanyagok festékekhez; mészfesték; mészlé; mésztej

  19    Nem fém építőanyagok; mész; folyékony mész alapú termékek.

 ( 210 ) M 14 03683

 ( 220 ) 2014.12.03.

 ( 731 )  Cerazus Hungária Kertészeti Kft., Mór (HU)

  

( 546 )

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; palackozási szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 14 03684

 ( 220 ) 2014.12.03.

 ( 731 )  NET'96 Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek; adatfeldolgozó készülékek; anyagok elektromos

vezetékekhez (huzalok, kábelek); egér-alátétek; egér (számítógép-periféria); fejhallgatók; fényceruzák vizuális

kijelzőkhöz, displayekhez; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez; GPS készükékek; laptop

számítógépek; laptop táskák; laptop tokok; lemezadagolók, juke boxok (informatika); memóriakártyák,

intelligens mikrokártyák; memóriakártyák videojáték-gépekhez; mikrofonok; navigációs eszközök; nyomtatók

számítógépekhez; számítógép billentyűzetek; számítógépek; számítógépes játékszoftver; számítógépes

szoftveralkalmazások, letölthető; számítógép memóriák; számítógépperifériák; számítógép programok

(letölthető); számítógép programok, rögzített; szoftverek, rögzített; táblagépek; nyomtatott áramköri lapok;

nyomtatott áramkörök; operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített; pendrájvok (USB); scannerek, optikai

 letapogatók (informatika); optikai adathordozók, optikai készülékek és eszközök.

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektromos

berendezések zavarmentesítése; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; irodagépek felszerelése,

karbantartása és javítása; javítási tárgyú információk; konzultáció konstrukciókról; számítógépek üzembe

 helyezése, karbantartása és javítása.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatok vagy dokumentumok

átalakítása fizikai médiumokból elektronikus médiumba; dokumentumok digitalizálása (szkennelés); elektronikus

adattárolás; hálózati kiszolgálók (webszerverek) bérlete; honlap dizájn tanácsadás; hosting szolgáltatások web

 oldalakhoz; információtechnológiai (IT) tanácsadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03708

 ( 220 ) 2014.12.05.

 ( 731 )  Várkonyi Ádám, Budapest (HU)

 ( 740 )  ifj. dr. Boglutz István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Műtárgy kereskedelem, árverés, bemutatás.

  36    Műtárgyak, régiségek értékbecslése.

  41    Kiállítások, bemutatók szervezése.

 ( 210 ) M 14 03717

 ( 220 ) 2014.12.08.

 ( 731 )  Mencsik Arnold, Vác (HU)

  
( 546 )

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03754

 ( 220 ) 2014.12.11.

 ( 731 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari

vagy ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek

kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék,

irodaszerek, levélpapírok, bélyegzők (pecsétek}, névjegyek, borítékok, zászlók (papírból}, kártyák (papírból},

 ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; reklámozás és/vagy

hirdetés, szóróajándékozás formájában, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír és egyéb

hordozón, plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül,

sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű

hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távköztési úton telefonon, mobiltelefonokon keresztül;

 egyéb sajtóhirdetések.

 36    Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru- és kereskedelmi

hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, interneten és távköztési hálózatokon keresztül

 nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások.

  38    Távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti célokra.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és kulturális tevékenységek, pénzügyi és banki

szakmai képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;

 sport- és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.

 ( 210 ) M 14 03755

 ( 220 ) 2014.12.11.

 ( 731 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) OTPay

 ( 511 )  16    Papír, karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari

vagy ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek

kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék,

irodaszerek, levélpapírok, bélyegzők (pecsétek}, névjegyek, borítékok, zászlók (papírból}, kártyák (papírból},

 ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás és/vagy

hirdetés, szóróajándékozás formájában, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír és egyéb

hordozón, plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül,

sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű

hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távköztési úton telefonon, mobiltelefonokon keresztül;

 egyéb sajtóhirdetések.

 36    Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru- és kereskedelmi

hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, interneten és távköztési hálózatokon keresztül

 nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások.

  38    Távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti célokra.
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és kulturális tevékenységek, pénzügyi és banki

szakmai képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;

 sport- és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.

 ( 210 ) M 14 03756

 ( 220 ) 2014.12.12.

 ( 731 )  Hanzel Henrik István, Budapest (HU)

 Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Karászi Mihály, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére.

 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 03758

 ( 220 ) 2014.12.12.

 ( 731 )  Berekai Judit, Budapest (HU)

 ( 740 )  Holló & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CHOLIPS

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03763

 ( 220 ) 2014.12.12.

 ( 731 )  BAUMIT Építőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft., Dorog (HU)

 ( 740 )  dr. Bán Dániel, Perényi és Bán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BAUMIT-MESTER

 ( 511 )  17    Dilatációs hézagkitöltők; guttapercha, guttapercsa; hangszigetelő anyagok; hősugárzást gátló anyagok;

hőszigetelő anyagok; nedvesség elleni szigetelőanyagok épületekhez; szigetelőanyagok; szigetelőanyagok

 nyílászárókhoz; szigetelő festékek; szigetelők; tömítések, szigetelések.

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

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

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03766

 ( 220 ) 2014.12.13.
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 ( 731 )  T.R.M. Hungary Kereskedelmi Kft., Miskolc (HU)

 ( 541 ) Paradise

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

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

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

 vattacukor.

 ( 210 ) M 14 03767

 ( 220 ) 2014.12.13.

 ( 731 )  T.R.M. Hungary Kereskedelmi Kft., Miskolc (HU)

 ( 541 ) Paradise Night

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

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

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

 vattacukor.

 ( 210 ) M 14 03804

 ( 220 ) 2014.12.16.

 ( 731 )  GourmetsFood Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Étolaj.

 ( 210 ) M 14 03816

 ( 220 ) 2014.12.17.

 ( 731 )  Preszmayerné Bónácz Mária, Dunakeszi (HU)

 Déri Diána, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Temetkezési szolgáltatásokhoz kapcsolódó csomagolóeszközök papírból, kartonból, vagy műanyagból;

dobozok préselt, lebomló papírból; plakátok, falragaszok; grafikus nyomatok, ábrázolások; prospektusok;

 hirdetőtáblák papírból vagy kartonból.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  45    Temetkezési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 03837

 ( 220 ) 2014.12.18.

 ( 731 )  ELECTROPOINT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Sebury

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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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).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03888

 ( 220 ) 2014.12.22.

 ( 731 )  FMB Service Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03904

 ( 220 ) 2014.12.23.

 ( 731 )  TRIPTARA HUNGÁRIA KFT., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) UNIC

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 03917

 ( 220 ) 2014.12.29.

 ( 731 )  MENELAUS B.V., Nieuwegein (NL)

 ( 740 )  dr. Klauber Zsófia Judit, SÁR és TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, festékanyagok és színezékek; színezékrögzítő szerek; festékek szövetekre és bőrre; felületaktív

anyagokat tartalmazó festék- és színező készítmények; fehérítők festékek, festékanyagok és színezékek

 formájában.

3    Tisztító-, fényesítő-, súroló-, fehérítő-, mosó- és dörzsölő készítmények és anyagok; szappanok és

mosószerek; folttisztító és színezőanyag-eltávolító készítmények; szövetfehérítő készítmények; mosogató

folyadékok; fényező-, lezáró- és felújító készítmények bőrre, szarvasbőrre, műbőrre és lábbelire, mindezek

bőrápoló termékek formájában; felújító készítmények mosáshoz és szövetekhez; festékeket, festékanyagokat és

színezékeket tartalmazó tisztítókészítmények; optikai fehérítőanyagok és színfehérítő anyagok; színezőanyagok

mosodai használatra; fehérítő készítmények és anyagok; átitatott és előnedvesített kendők, amelyek bőrtárgyak és

 bútorok tisztítására, megújítására, táplálására és védelmére szolgáló készítményeket tartalmaznak.

 ( 210 ) M 14 03922
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 ( 220 ) 2014.12.29.

 ( 731 )  KUNTEJ Zrt., Tiszafüred (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó tej és tejtermékek.

  32    Magyarországról származó ásványvizek és szénsavas vizek.

  33    Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 210 ) M 14 03932

 ( 220 ) 2014.12.30.

 ( 731 )  KÜRT AKADÉMIA Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Stegmajer Péter ügyvéd, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; oktatás; oktatási tárgyú

 információk.

 ( 210 ) M 15 00002

 ( 220 ) 2015.01.06.

 ( 731 )  Somogy Megyei Kormányhivatal 70%, Kaposvár (HU)

 Országos Tisztifőorvosi Hivatal 30%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Dénes ügyvéd, Márton & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk;

 óvodák (nevelés); versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

  44    Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás.

 ( 210 ) M 15 00016

 ( 220 ) 2015.01.07.

 ( 731 )  Dubayné Czinege Zsuzsa, Nyírpazony (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 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).

 20    Ajándéktárgyak fából, dobozok fából tárolási és csomagolási célra, szappantartó doboz, ékszerdoboz,

kulcstartó szekrény, szalvétatartó, papírzsebkendő-tartó, kártyatartódoboz, teafiltertartó, fűszertartó, levéltartó
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kisszekrény, irattartó fadosszié, képkeret, fakaspó, varródoboz, ajtó- és ablakdíszek fából, adventi koszorú,

 illóolajtartó fadoboz, szappanalátét.

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 00050

 ( 220 ) 2015.01.13.

 ( 731 )  Auchan Magyarország Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Samu Tünde, Budaörs

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Aludttej, angolszalonna, bab, tartósított; baromfi,nem élő; csemegeuborka, disznóhús, disznózsír, dzsemek,

faggyú, étkezési célra; fagyasztott gyümölcsök, feldolgozott fokhagyma, gomba, halból készített ételek, halfilé,

hentesáruk, hús, húskivonatok, húskonzervek, húskocsonya, húsleves, erőleves,húsleves koncentrátumok, hús,

tartósított;, joghurt, kefír, kolbász, gyümölcs chips, gyümölcskonzervek, lencse, tartósított; máj, májpástétom,

mogyorók, elkészített; napraforgómag, elkészítve, pacal, paradicsompüré, sajtok, savanyú káposzta,

savanyúságok, sonka, sózott hal, sózott hús, sűrített tej, szárított zöldségek, szarvasgomba, tartósított, tej, tejes

italok, főként tejet tartalmazó; tejszín, tejtermékek, tojások, vadhús, vaj, vajkrém, véreshurka, zsírok, étkezési;

 zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához, zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

 ( 210 ) M 15 00051

 ( 220 ) 2015.01.13.

 ( 731 )  Auchan Magyarország Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Samu Tünde, Budaörs

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Gyomorkeserű italok, likőrök, emésztést elősegítő italok (Magyarországon előállított).

 ( 210 ) M 15 00066

 ( 220 ) 2015.01.14.

 ( 731 )  DENTAL DIAMOND Kft., Monor (HU)

 ( 740 )  dr. Szőcs Árpád László, Szőcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 3    Fogfehérítő gélek; fogkrémek; fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények; lehelet frissítő spray;

 szájvizek, nem gyógyászati használatra.

  21    Elektromos kefék; fogkefék; fogselyem, fogászati célokra.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 7. szám, 2015.04.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M650



 44    Egészségügyi szolgáltatások; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; orvosi rendelők; orvosi

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 15 00141

 ( 220 ) 2015.01.16.

 ( 731 )  RAMIRIS EUROPE KFT 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Seszták és Társa Ügyvédi Iroda, Kisvárda

 ( 541 ) IRIS

 ( 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).

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

 ( 210 ) M 15 00151

 ( 220 ) 2015.01.21.

 ( 731 )  MY77 Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kelecsényi Beáta Réka, Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00180

 ( 220 ) 2015.01.22.

 ( 731 )  Water&Soil Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) VízŐr

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, vegyi termékek; trágyák; műtrágyák; műtrágyázó készítmények;

talajkondicionáló vegyi termékek; növények növekedését szabályozó készítmények; talajjavító anyagok; víz

megkötésére alkalmas készítmények; organikus mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, vegyi termékek; organikus

trágyák; organikus műtrágyák; organikus műtrágyázó készítmények; organikus talajkondicionáló vegyi termékek;

növények növekedését szabályozó organikus készítmények; organikus talajjavító anyagok; víz megkötésére

 alkalmas organikus készítmények.

 5    Talajfertőtlenítő készítmények; organikus talajfertőtlenítő készítmények.

 ( 210 ) M 15 00230

 ( 220 ) 2015.01.27.
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 ( 731 )  Gold Consulting Szociális Szövetkezet, Kaposvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Ékszerek.

  20    Bútorok, lakberendezési tárgyak, tárolók.

  28    Játékok, játékszerek, ajándéktárgyak.

 ( 210 ) M 15 00233

 ( 220 ) 2015.01.27.

 ( 731 )  Thummerer Vilmos, Noszvaj (HU)

 ( 541 ) Kaptárkő

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

 áru).

 ( 210 ) M 15 00244

 ( 220 ) 2015.01.28.

 ( 731 )  AERIEL Rádió Műsorszóró Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Cinemusic

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók; hangrögzítő szalagok; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), egyéb

 hangfelvétel-hordozók; DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.

  38    Rádióadás; rádióadás [műsorszórás].

 41    Rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; kompakt lemezek (CD-k) és egyéb

hanghordozók kiadása; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; hangversenyek szervezése és

lebonyolítása; kulturális kiállítások és fesztiválok szervezése; kulturális rendezvények szervezése; zene

 összeállítása; zenei produkciók; zenés kabarék, varieték; rendezvényszervezés.

 ( 210 ) M 15 00245

 ( 220 ) 2015.01.28.

 ( 731 )  AERIEL Rádió Műsorszóró Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Klasszik Rádió

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók; hangrögzítő szalagok; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), egyéb

 hangfelvétel-hordozók; DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.

  38    Rádióadás; rádióadás [műsorszórás].

 41    Rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; kompakt lemezek (CD-k) és egyéb

hanghordozók kiadása; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; kulturális kiállítások és

fesztiválok szervezése; kulturális rendezvények szervezése; zene összeállítása; zenei produkciók; zenés kabarék,

 varieték; rendezvényszervezés.

 ( 210 ) M 15 00291

 ( 220 ) 2015.02.02.

 ( 731 )  Maximus HCD Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Converse Made by You
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 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 15 00292

 ( 220 ) 2015.02.03.

 ( 731 )  Szabó Erika Julianna, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok.

 ( 210 ) M 15 00298

 ( 220 ) 2015.02.03.

 ( 731 )  Burzi Zsolt, Vácduka (HU)

  ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00309

 ( 220 ) 2015.02.04.

 ( 731 )  Dante International S.A., Bucharest (RO)

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

  

( 546 )

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

mérő, jelző, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések 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), DVDk és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 15 00374

 ( 220 ) 2015.02.12.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 7. szám, 2015.04.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M653



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

 ( 541 ) BEREVIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00376

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) BRODIXIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00377

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) CALVINIA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00378

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) CIEXIM

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00379

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) CIPPAN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00380

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) CISSALA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00381

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) CODRAVIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00382

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) CORLAVIM

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00383

 ( 220 ) 2015.02.12.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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 ( 541 ) DIXIROL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00384

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) DORIVAN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00385

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) ESPARTIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00386

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) ETINOCEPT

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00387

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) GIFELIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00388

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) GOALING

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00390

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) HEKLA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00391

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) IXIFOR

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00392

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) JOVARINE
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 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00408

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) TELEXER

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00409

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) TEMIVAN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00410

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) VADIZOL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00411

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) VARIDEX

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00412

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) ZENZYLLE

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00415

 ( 220 ) 2015.02.12.

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

 ( 541 ) ZORITA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 15 00465

 ( 220 ) 2015.02.18.

 ( 731 )  LAGON-FINAGRO Gyártó, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Gyom Stop

 ( 511 )  5    Gyomirtó szerek (herbicidek).

  44    Növényvédelmi szolgáltatások.

A rovat 100 darab közlést tartalmaz.
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