
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  211.477

 ( 151 )  2013.12.02.

 ( 210 )  M 13 00978

 ( 220 )  2013.04.15.

 ( 732 )  Helvécia Protein Trade Kft., Szeghalom (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Adalékanyagok és kiegészítők takarmányokhoz.

31 Tápanyagok állatok számára; takarmány; adalékanyagok, nem gyógyászati használatra, állati takarmányokhoz;

állateledel, keveréktakarmány kérődző állatok, szarvasmarhák, juhok, kecskék, tevék általi fogyasztásra;

 takarmány-kiegészítők.

 ( 111 )  211.497

 ( 151 )  2013.12.05.

 ( 210 )  M 13 01846

 ( 220 )  2013.06.28.

 ( 732 )  YLI SIKMAGNESEK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ujvári Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6 Ajtócsukó készülékek, nem elektromos; forgósorompók fémből; biztonsági korlátok utakra fémből.

9 Távirányító készülékek; személyazonosító kártyák, mágneses; memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; zárak,

elektromos; elektromágneses tekercsek; tartók elektromos tekercsekhez; geodéziai műszerek és készülékek;

 videomagnók, képmagnók.

 ( 111 )  211.498

 ( 151 )  2013.12.05.

 ( 210 )  M 13 01072

 ( 220 )  2013.04.22.

 ( 732 )  KUUVIK-DIGITAL Informatikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Exponált filmek; fényképezőgépek; fényképészeti képkeresők, irányzó beállítók; fénymérők; fénymérők,

megvilágításmérők; objektívek, lencsék (optikai); operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített; optikai

cikkek; számítógép programok (letölthetők);számítógép programok (rögzített); számlálók, mérőműszerek;

szárítóállványok fényképészethez; távmérő műszerek, távolságmérők; távmérő műszerek, teleméterek; tokok

 kizárólag fényképészeti készülékek és műszerek részére; vakuk (fényképészeti); zárkioldók(fényképészet).

42 Műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban;

számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép

programok sokszorosítása; számítógép szoftvertanácsadás; számítógépes rendszerek tervezése;
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számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép-programozás;

 számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  211.499

 ( 151 )  2013.12.05.

 ( 210 )  M 13 01456

 ( 220 )  2013.05.24.

 ( 732 )  Vitaricum Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Zsombó (HU)

 ( 740 )  Dr. Tabi Mária Zsuzsanna,Tabi Mária Zsuzsanna ügyvéd, Szeged

  

( 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 szereplővalamennyi 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 (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

31 Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára; maláta (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  211.500

 ( 151 )  2013.12.05.

 ( 210 )  M 13 01263

 ( 220 )  2013.05.10.

 ( 732 )  Kiss és Társai Kft., Pánd (HU)

 ( 740 )  dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Borok.

 ( 111 )  211.501

 ( 151 )  2013.12.05.

 ( 210 )  M 06 04237

 ( 220 )  2006.12.28.

 ( 732 )  Szilintex Rehabilitációs Szolgáltató, Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szolnok (HU)
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 ( 740 )  dr. Miklósvári György, Miklósvári Ügyvédi Iroda, Pomáz

  
( 546 )

 ( 511 ) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták, feldolgozatlan műanyagok;

trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására

 szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok;ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

 ( 111 )  211.502

 ( 151 )  2013.12.06.

 ( 210 )  M 13 01056

 ( 220 )  2013.04.17.

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

 ( 541 )  TASTE HUNGARY

 ( 511 )  39 Utazásszervezés.

41 Borkóstoló, sportverseny, szórakoztató és zenés előadások, rendezvényszervezés, showműsorok szervezése,

 szórakoztatás, zenés produkció.

 43 Vendéglátás, gyorséttermek, szállásközvetítés, panziók, sátortábor, szállodai szolgáltatások, idegenvezetés.

 ( 111 )  211.503

 ( 151 )  2013.12.06.

 ( 210 )  M 13 00865

 ( 220 )  2013.04.04.

 ( 732 )  Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi, Yunnan (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 34 Dohány; bagó; szivarok; dohánypótló anyagokat tartalmazó cigaretták nem gyógyászati használatra;

cigaretták; cigarillók [dohánylevélbe csavart cigaretták]; szívható füvek; tubák; vágott dohány; dohánytermék

előállítás mellékterméke; borostyánból készültszopókák szivar és cigaretta szipkákhoz; dohányzacskók;

cigarettaszopókák; pipák; szivarvágók; szivartartók, szivartárcák; cigarettatartók, cigarettatárcák; szivarszipkák;

zsebben hordható eszközök cigarettasodráshoz; cigarettaszipkák; szopókákcigarettaszipkákhoz; pipatisztítók,

pipaállványok; dohánytartó edények; tubákos szelencék; hamutartók dohányosoknak; köpőcsészék

dohányosoknak; nedvesítők szivarhoz; gyufák; gyufatartók; gyufásdobozok; öngyújtók dohányosoknak;

gáztartályokszivargyújtókhoz; tűzkövek; gáztartályok öngyújtóhoz; butángáz (dohányzás céljára);

 cigarettaszűrők; cigarettapapírívek, abszorbens papír pipához; cigarettapapír; cigaretta filtervatta rostköteg.

 ( 111 )  211.504

 ( 151 )  2013.12.06.

 ( 210 )  M 13 00660

 ( 220 )  2013.03.12.

 ( 732 )  Gyuricza Fanni, Szeged (HU)

 Iván Gerda, Szeged (HU)

 Terhes Edit, Szeged (HU)

 ( 740 )  Tóth-Szabó István, Budapest

 ( 541 )  FEEL GOOD DANCE COMPANY
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 ( 511 )  25 Pólók; pulóverek; kötöttáruk.

 41 Táncoktatás; táncos rendezvények, bálok szervezése.

 ( 111 )  211.506

 ( 151 )  2013.12.09.

 ( 210 )  M 13 00764

 ( 220 )  2013.03.21.

 ( 732 )  DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft., Tiszakécske (HU)

 ( 740 )  dr. Czira Szabolcs, Tiszakécske

  

( 546 )

 ( 511 )  7 Talajfúrók (bányászat).

 19 Beton, cement, habarcs építési célokra.

37 Ablakok és ajtók beszerelése; ácsok szolgáltatásai; állványozás; aszfaltozás; bányaművelés; buldózerek

kölcsönzése; cső(táv)vezetékek felszerelése és karbantartása; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; égőfejek

karbantartása és javítása; elektromosberendezések felszerelése és javítása; elektromos berendezések

zavarmentesítése; építés; építési tárgyú információk; építkezések felügyelete [irányítás]; építmények lebontása;

építőipari gépek kölcsönzése; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; falazás[kőművesmunka]; felvonók

felszerelése és javítása; fűtőberendezések felszerelése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és

javítása; gyárépítés; jelek festése vagy javítása; kemencék üzembe helyezése és javítása; kikötőépítés;

kőbányákkiaknázása; kőműves munkák; kútfúrás; külső és belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések

felszerelése és javítása; mólók építése; nyílászárók beszerelése; olaj- vagy földgáz-kutak mélyfúrása; raktárak

építése és javítása; rozsdamentesítés;szegecselés; szigetelési szolgáltatások [építés]; szivattyújavítás; tapétázás;

tenger alatti építkezés; tenger alatti javítások; tetőfedő munkák; tűzriasztók felszerelése és javítása; újraónozás;

útburkolás; utcaseprőgépek kölcsönzése; úttisztítás;vakolás [vakolási munkák]; vásári standok és üzletek építése;

 vízszigetelés [építőipar]; vízvezeték-szerelés; vízelvezető szivattyúk bérlése.

 39 Áruszállítás; járművek kölcsönzése; szállítás csővezetéken.

40 Famegmunkálás; festési szolgáltatások; fémmegmunkálás; hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása;

 hulladékkezelés (átalakítás).

 42 Építési tervkészítés; műszaki szakértői tevékenység.

 ( 111 )  211.507

 ( 151 )  2013.12.09.

 ( 210 )  M 13 01531

 ( 220 )  2013.05.30.

 ( 732 )  Sólyom Krisztina, Szigethalom (HU)

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

 ( 541 )  KriszSartoria

 ( 511 ) 25 Alsóneműk; rövid alsónadrágok; boxer alsónadrágok; alsónadrág, bugyi; bodyk (alsóruházat); melltartók;

 fűzők; fürdőnadrágok; úszónadrágok; fürdőruhák; fürdőöltözet; strandruhák; tornaruházat; tornanadrág.

 ( 111 )  211.508

 ( 151 )  2013.12.09.

 ( 210 )  M 13 01728

 ( 220 )  2013.06.14.

 ( 732 )  SILWELL Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Kucserák Katalin, Kucserák Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Csomagolóeszközök palackokhoz, csomagóló papírok, dobozok kartonból vagy papírból.

 21 Hőszigetelő edények; italokhoz hőszigetelő tartályok; tálcák háztartási használatra.

 ( 111 )  211.509

 ( 151 )  2013.12.09.

 ( 210 )  M 13 01151

 ( 220 )  2013.04.30.

 ( 732 )  Innofor-Invest Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 30 Tésztafélék, gabonatermékek, gabonapelyhek, gabonadarák, liszttermékek; búzacsíra emberi fogyasztásra,

búzadara; búzaliszt; cukor; cukorkaáruk; gabonakészítmények; lisztek; liszttartalmú ételek; metélt tészta, nudli,

galuska; metélttészta-alapúkészételek; müzli; müzliszeletek; rizs; snack ételek (gabona alapú-); snack ételek (rizs

 alapú-); tésztaöntetek; zabliszt; zabpehely.

 ( 111 )  211.510

 ( 151 )  2013.12.09.

 ( 210 )  M 13 01141

 ( 220 )  2013.04.29.

 ( 732 )  HENKEL AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Fehérítő készítmények és más mosodai célokra szolgáló anyagok, öblítőszerek fehér- és asztalneműhöz,

folttisztító szerek; tisztító-, fényesítő-, súroló és csiszolószerek, vegyszerek fém, zománcozott fémlemez, fa,

parafa, porcelán, kerámia, üveg, műanyag,bőr és textíliák tisztításához; folteltávolító szerek; szappanok nem

 személyes használatra, illatszerek, illóolajak.

 5 Fertőtlenítő és dezodoráló szerek nem személyes használatra, légfrissítő és levegőszagtalanító készítmények.

21 Szivacsok, kefék (az ecsetek kivételével); tisztítórongyok, takarítóeszközök; kézzel működtetett

 takarítóeszközök, egészségügyi tisztítószer, fertőtlenítőszer és légfrissítő adagolók.

 ( 111 )  211.511

 ( 151 )  2013.12.09.

 ( 210 )  M 13 01333

 ( 220 )  2013.05.15.

 ( 732 )  Csúri Beáta, Sándorfalva (HU)

 Csúri László, Sándorfalva (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Fogyasztásra kész, vagy tartósított formában lévő zöldségfélék, konyhakerti termékek; lekvár, szárított
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 zöldségek, főtt gyümölcsök.

30 Növényi eredetű élelmiszerek, fogyasztásra vagy tartósított formában, valamint élelmiszerek ízét javító

 kiegészítő anyagok; őrölt paprika.

31 Mezőgazdasági, kertészeti termékek, friss gyümölcsök, zöldségek; csemege kukorica, sütőtök, főzőtök, fejes

 saláta, földieper.

 ( 111 )  211.512

 ( 151 )  2013.12.09.

 ( 210 )  M 13 01727

 ( 220 )  2013.06.14.

 ( 732 )  Jancsák Csaba, Szeged (HU)

 Kiss Gábor Ferenc, Madocsa (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  16 Folyóiratok, könyvek, prospektusok, szórólapok.

41 Akadémiák, coaching, konferenciák szervezése és lebonyolítása, könykiadás, oktatási tárgyú információk,

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, szövegek kiadása, szövegek leírása nem reklámcélú

 szövegekkel kapcsolatban, versenyek szervezése.

 ( 111 )  211.513

 ( 151 )  2013.12.09.

 ( 210 )  M 13 02115

 ( 220 )  2013.07.23.

 ( 732 )  CEMELOG-BRS Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és műfogak;

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  211.514

 ( 151 )  2013.12.09.

 ( 210 )  M 13 01730

 ( 220 )  2013.06.17.

 ( 732 )  EMIH Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Köves Máté Slomó, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42 Minőségellenőrzés.

 ( 111 )  211.518

 ( 151 )  2013.12.10.
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 ( 210 )  M 12 00791

 ( 220 )  2012.03.07.

 ( 732 )  Első Vegyi Industria Zrt, Budapest (HU)

 ( 541 )  KROMOFÁG

 ( 511 ) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, feldolgozatlan műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

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

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére. 

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek. 

A rovat 19 darab közlést tartalmaz. 
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