
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  198.790

 ( 151 )  2011.12.19.

 ( 210 )  M 05 00893

 ( 220 )  2005.03.07.

 ( 732 )  Bennovum Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  ABK Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GINGISOL

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

 gombaölő szerek.

 ( 111 )  211.139

 ( 151 )  2013.10.28.

 ( 210 )  M 12 03734

 ( 220 )  2012.10.03.

 ( 732 )  KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Havasi Bence, Győr

 ( 541 )  NEXT

 ( 511 )  29    Hús, húskészítmények,vörösáruk, húskenyerek, kolbászok, szalámifélék, hússajtok, hurkafélék, kenhető

húskészítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt, füstölt- főtt, lángolt, érlelt, sütött, formázott húsok,

formában vagy bélben főtt, pácolt húsok,húskonzervek, gyorsfagyasztott hús-, húskészítmények,

 szalonnafélék,étkezési olajok és zsírok, vágási melléktermék és belsőség.

 ( 111 )  211.163

 ( 151 )  2013.10.31.

 ( 210 )  M 12 03916

 ( 220 )  2012.10.16.

 ( 732 )  SECURIMASTER Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hima Balázs, Fót

  ( 591 )

 ( 511 )   41    Gyakorlati képzés (szemléltetés); oktatás.

  45    Szaktanácsadás biztonsági kérdésekben.

 ( 111 )  211.165

 ( 151 )  2013.11.06.

 ( 210 )  M 10 03271

 ( 220 )  2010.11.03.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények, nevezetesen orális fogamzásgátlók.

 ( 111 )  211.182

 ( 151 )  2013.11.06.

 ( 210 )  M 10 03262

 ( 220 )  2010.11.03.

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

 ( 541 )  ISEREE
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 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények, nevezetesen orális fogamzásgátlók.

 ( 111 )  211.325

 ( 151 )  2013.11.19.

 ( 210 )  M 12 04287

 ( 220 )  2012.11.22.

 ( 732 )  Domino Diszkont Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek, háztartási termékek, tisztítószerek.

  30    Édességek, különös tekintettel cukrászati készítmények, kávé, kakaó, cukorkaáruk, valamint csokoládék.

  35    Reklámozás és ügyletek, kereskedelmi ügyletek bonyolítása - kivéve a pizzával kapcsolatos ügyletet.

 ( 111 )  211.326

 ( 151 )  2013.11.19.

 ( 210 )  M 12 04289

 ( 220 )  2012.11.22.

 ( 732 )  Domino Diszkont Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 )  DOMINO DISZKONT

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek, háztartási termékek, tisztítószerek.

 30    Édességek, különös tekintettel a péksütemények és cukrászati készítmények, kávé, kakaó, cukorkaáruk,

 valamint csokoládék.

  35    Reklámozás és ügyletek, kereskedelmi ügyletek bonyolítása - kivéve a pizzával kapcsolatos ügyletek.

 ( 111 )  211.327

 ( 151 )  2013.11.19.

 ( 210 )  M 12 04288

 ( 220 )  2012.11.22.

 ( 732 )  Domino Diszkont Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek, háztartási termékek, tisztítószerek.

 30    Édességek, különös tekintettel a péksütemények és cukrászati készítmények, kávé, kakaó, cukorkaáruk,

 valamint csokoládék.

  35    Reklámozás és ügyletek, kereskedelmi ügyletek bonyolítása - kivéve a pizzával kapcsolatos ügyletek.

 ( 111 )  211.542

 ( 151 )  2013.12.21.

 ( 210 )  M 13 01602

 ( 220 )  2013.06.06.

 ( 732 )  Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest, (HU)

 ( 740 )  Dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.543

 ( 151 )  2013.12.21.

 ( 210 )  M 13 01606

 ( 220 )  2013.06.06.

 ( 732 )  Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest, (HU)

 ( 740 )  Dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.544

 ( 151 )  2013.12.21.

 ( 210 )  M 13 01984

 ( 220 )  2013.07.11.

 ( 732 )  BUNGE Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Napföl

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

joghurtitalok, túró, főleg tejből vagy tejtermékből készült natúr vagy ízesített italok, főleg tejből készített

 tejitalok, gyümölcsöstejesitalok; natúr vagy ízesített erjesztett tejes termékek.

 ( 111 )  211.545

 ( 151 )  2013.12.21.

 ( 210 )  M 13 01605

 ( 220 )  2013.06.06.

 ( 732 )  Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest, (HU)

 ( 740 )  Dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.546

 ( 151 )  2013.12.21.

 ( 210 )  M 13 01603

 ( 220 )  2013.06.06.

 ( 732 )  Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest, (HU)

 ( 740 )  Dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.547

 ( 151 )  2013.12.21.

 ( 210 )  M 13 01978

 ( 220 )  2013.07.11.

 ( 732 )  QRG Enterprises Ltd., Delhi (IN)

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

  ( 591 )

 ( 511 )  11    Világítási eszközök és berendezések, fluoreszkáló világító csövek, villanykörték, lámpák, izzószálak

lámpákhoz, ívlámpák, elektromos kisülési csövek világításra, gázizzó-harisnyák, lámpaüveg, lámpa függesztő

tartók, reflektorlámpák, lámpaernyő, világítócsövek világításra, elektromos lámpák csőfoglalatai, zseblámpák,

keresőlámpák, világítások és lámpák kozmetikai célokra, lámpák szoláriumi célra, kompakt fénycső (CFL),

ventilátorok, légkondicionáló és vízszolgáltató berendezések, vízmelegítők,kenyérpirítók, mikrohullámú sütők,

 sütők, vízforralók, kávéfőzők (elektromos), fényemittáló diódás világító berendezések.

 ( 111 )  211.548

 ( 151 )  2013.12.21.

 ( 210 )  M 13 01203

 ( 220 )  2013.05.06.

 ( 732 )  ZKI-Vetőmag Kereskedelmi Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Krajcsovszki László, Kerekegyháza

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Vetőmag, vetőburgonya, palánta.

 ( 111 )  211.549

 ( 151 )  2013.12.21.

 ( 210 )  M 13 01785

 ( 220 )  2013.06.20.

 ( 732 )  MONTEI CONSULTING INC., Tortola Brit Virgin Islands (VG)

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

 ( 511 ) 3    Tisztító-, fényesítő-, súrolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek;

 fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; bébiételek, fertőtlenítőszerek, gyógynövények,

gyógynövénykivonatok, gyógyteák, gyógycukor, étrendkiegészítők emberek számára orvosi célokra; gyógyhatású

termékek, légfrissítők, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra, tapaszok, termálvizek,

 vitaminkészítmények, molyirtó szerek.

 30    Teák, kakaó, kávé, kávépótló szerek; gabonakészítmények; táplálékkiegészítők; fűszerek; mártások; méz;

 ecet.

 ( 111 )  211.550

 ( 151 )  2013.12.21.

 ( 210 )  M 13 01596

 ( 220 )  2013.06.06.

 ( 732 )  Dimenzió Borászat Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivő, Budapest

 ( 541 )  NYITNIKÉK

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

 áru).

  35    Reklámozás.

 42    Alkoholtartalmú italok előállításával kapcsolatban mások részére végzett kutatási, fejlesztési, és műszaki

szakértői tevékenység, műszaki tervtanulmányok és szakvélemények készítése mérnöki munkákkal kapcsolatban.

 ( 111 )  211.551

 ( 151 )  2013.12.21.

 ( 210 )  M 13 01595

 ( 220 )  2013.06.06.

 ( 732 )  Kulcsár Mihály György, Bicske (HU)

 Kulcsár Katalin, Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szakmai képzés; oktatás, nevelés.

  44    Pszichológusi és pszichiátriai, egészségügyi szolgáltatások.

 ( 111 )  211.553
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 ( 151 )  2013.12.21.

 ( 210 )  M 13 01207

 ( 220 )  2013.05.06.

 ( 732 )  Kenda Rubber Ind. Co., LTD., Yuanlin, Chang Hwa Hsien, Taiwan (R.O.C.) (TW)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Gépkocsi gumiabroncsok; abroncsok járműkerekekhez; pneumatikus gumiabroncs köpenyek; belső

gumiabroncs tömlők; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok járműkerekehez és pneumatikus

 gumiabroncsokhoz.

 ( 111 )  211.555

 ( 151 )  2013.12.21.

 ( 210 )  M 13 01604

 ( 220 )  2013.06.06.

 ( 732 )  Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest, (HU)

 ( 740 )  Dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.556

 ( 151 )  2013.12.21.

 ( 210 )  M 13 01395

 ( 220 )  2010.02.16.

 ( 732 )  MUNDIPHARMA AG,, Basel (CH)

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

 ( 541 )  ELEVACT

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok rákbetegségek kezelésére, kivéve vitaminok és

ásványianyag-alapú gyógyszerészeti termékek, rákbetegségek kezelésére használt vitaminok és

 ásványianyag-alapú gyógyszerészeti termékek.

 ( 111 )  211.557

 ( 151 )  2013.12.21.

 ( 210 )  M 13 01392

 ( 220 )  2013.05.21.

 ( 732 )  Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York (US)

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

 ( 541 )  BADOR

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok; szemcseppek, gélek és oldatok; szemészeti készítmények és

 anyagok.

 ( 111 )  211.558

 ( 151 )  2013.12.21.

 ( 210 )  M 13 01986

 ( 220 )  2013.07.12.

 ( 732 )  Konrády Foods Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Mousa Delal Attila ügyvéd, Arató és Mousa Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.559

 ( 151 )  2013.12.21.

 ( 210 )  M 13 01981

 ( 220 )  2013.07.11.

 ( 732 )  QRG Enterprises Ltd., Delhi (IN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Világítási eszközök és berendezések, fluoreszkáló világító csövek, villanykörték, lámpák, izzószálak

lámpákhoz, ívlámpák, elektromos kisülési csövek világításra, gázizzó-harisnyák, lámpaüveg, lámpa függesztő

tartók, reflektorlámpák, lámpaernyő, világítócsövek világításra, elektromos lámpák csőfoglalatai, zseblámpák,

keresőlámpák, világítások és lámpák kozmetikai célokra, lámpák szoláriumi célra, kompakt fénycső (CFL),

ventillátorok, légkondicionáló és vízszolgáltató berendezések, vízmelegítők,kenyérpirítók, mikrohullámú sütők,

 sütők, vízforralók, kávéfőzők (elektromos), fényemittáló diódás világító berendezések.

 ( 111 )  211.560

 ( 151 )  2013.12.21.

 ( 210 )  M 13 01980

 ( 220 )  2013.07.11.

 ( 732 )  QRG Enterprises Ltd., Delhi (IN)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos kapcsolók; digitális szabályozók; árammegszakítók; digitális árammegszakítók; elektromos

vezetékek és kábelek; mérőműszerek (számlálók); ampermérők és voltmérők; kondenzátorok, kontaktorok;

elektromos relék; elosztótáblák; biztosítékok(elektromos); termosztátok; indítók elektromos lámpákhoz;

elektromos indíték fluoreszkáló lámpákhoz; nehezékek lámpákhoz és világítási tartozékokhoz; világítással

működő elektromos transzformátorok; világítási transzformátorok; UV fotocellák; kisülésicsövek, elektromosak;

rádióvevő berendezések; rádió-adatátviteli berendezések; vákuummérők; vákuummérő műszerek; elektroncső

vizsgálati szerkezetek; elektromos hegesztőkészülékek; elosztódobozok; kapcsoló-berendezések és

 ellenőrzőkapcsoló; diódásvilágító berendezések.

 ( 111 )  211.561

 ( 151 )  2013.12.21.

 ( 210 )  M 13 01786

 ( 220 )  2013.06.20.

 ( 732 )  MONTEI CONSULTING INC., Tortola Brit Virgin Islands (VG)

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

 ( 511 ) 3    Tisztító-, fényesítő-, súrolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek;

 fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; bébiételek, fertőtlenítőszerek, gyógynövények,

gyógynövénykivonatok, gyógyteák, gyógycukor, étrendkiegészítők emberek számára orvosi célokra; gyógyhatású

termékek, légfrissítők, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra, tapaszok, termálvizek,

 vitaminkészítmények, molyirtó szerek.

 30    Teák, kakaó, kávé, kávépótló szerek; gabonakészítmények; táplálékkiegészítők; fűszerek; mártások; méz;

 ecet.

 ( 111 )  211.562

 ( 151 )  2013.12.21.

 ( 210 )  M 13 01789

 ( 220 )  2013.06.18.

 ( 732 )  Marksman & Wolf Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Engelbrecht Annamária,Dr. Engelbrecht Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; állásközvetítő irodák; gazdasági előrejelzések; hirdetési hely

kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információknak számítógépes adatbázisokba való rendezése;

információknak számítógépes adatbázisokba valószerkesztése; konzultáció személyzeti kérdésekben;

közvéleménykutatás; munkaerő-toborzás; önköltség-elemzés; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek,hirdető

ügynökségek; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez;

statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben;

számítógépes nyilvántartásokkezelése; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; üzleti

felvilágosítás; tájékoztatás; üzleti információk; üzleti információk; üzleti menedzselés előadóművészek részére;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezésitanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

 tanácsadó szolgálatok; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások.

 41    Coaching [tréning]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások [képzés]; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; oktatás; oktatási tárgyúinformációk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; szabadidős szolgáltatások nyújtása; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése

 és vezetése; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 42    Hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; kutatás és fejlesztés (mások részére); pályaválasztási

tanácsadás; pszichológus szolgáltatásai; szakmai tanácsadás (az üzleti tanácsadás kivételével);számítógép

programok adatainak és adatoknak azátalakítása; számítógép programok installációja;számítógép programok

sokszorosítása;számítógépek kölcsönzése; számítógép programozás; számítógép-szoftver fenntartása;

számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás;számítógépprogramok kidolgozása;

 számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; szerkesztőségek.

 ( 111 )  211.563

 ( 151 )  2013.12.21.
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 ( 210 )  M 13 01977

 ( 220 )  2013.07.11.

 ( 732 )  QRG Enterprises Ltd., Delhi (IN)

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

  ( 591 )

 ( 511 ) 9    Elektromos kapcsolók; digitális szabályozók; árammegszakítók; digitális árammegszakítók; elektromos

vezetékek és kábelek; mérőműszerek (számlálók); ampermérők és voltmérők; kondenzátorok, kontaktorok;

elektromos relék; elosztótáblák; biztosítékok(elektromos); termosztátok; indítók elektromos lámpákhoz;

elektromos indíték fluoreszkáló lámpákhoz; nehezékek lámpákhoz és világítási tartozékokhoz; világítással

működő elektromos transzformátorok; világítási transzformátorok; UV fotocellák; kisülésicsövek, elektromosak;

rádióvevő berendezések; rádió-adatátviteli berendezések; vákuummérők; vákuummérő műszerek; elektroncső

vizsgálati szerkezetek; elektromos hegesztőkészülékek; elosztódobozok; kapcsoló-berendezések és

 ellenőrzőkapcsoló; diódásvilágító berendezések.

 ( 111 )  211.564

 ( 151 )  2013.12.21.

 ( 210 )  M 13 01979

 ( 220 )  2013.07.11.

 ( 732 )  QRG Enterprises Ltd., Delhi (IN)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    A világítástechnikai iparhoz használatos gépek és gépalkatrészek; gépek elektromos lámpák és elektromos

világító berendezések gyártásához; gépek üveg mechanikai kezelésére és megmunkálására; gépek és

szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorokkivételével); indítók és ventillátorok motorokhoz; ipari

ellenőrző berendezések gépekhez; motorok; tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek

céljára készültek kivételével); elektromos generátorok és elektromos motorok; pumpák,motorok és hidraulikus

vagy pneumatikus ellenőrző eszközök fűtő-, hűtő-, szárító, szellőztető- és légkondicionáló berendezésekhez és

eszközökhöz, valamint vízszolgáltató berendezésekhez; vasalógépek; keverők; darálók; vágók; keverőgépek; az

 előbbiekbenfelsorolt áruk alkatrészei.

 ( 111 )  211.565

 ( 151 )  2013.12.21.

 ( 210 )  M 13 01983

 ( 220 )  2013.07.11.

 ( 732 )  BUNGE Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Vénusz Napföl

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

joghurtitalok, túró, főleg tejből vagy tejtermékből készült natúr vagy ízesített italok, főleg tejből készített

 tejitalok, gyümölcsöstejesitalok; natúr vagy ízesített erjesztett tejes termékek.

 ( 111 )  211.566

 ( 151 )  2013.12.21.

 ( 210 )  M 13 01985

 ( 220 )  2013.07.11.

 ( 732 )  Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd., Zhengzhou (CN)
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 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Fúrógépek; úthengerek; gőzhengerek; aggregátorok; keverőgépek; meszelőgépek; verőgépek; betonkeverő

gépek; bitumengyártó gépek; bulldózerek; lapátos/kanalaskotrók; exkavátorok; kátrányozó gépek; sínfektető

gépek; útépítő gépek; vasútépítőgépek;kotrógépek; döngölőgépek; földmunka gépek; ároknyitók [ekék];

kanalaskotrógépek; házépítési, hídépítési és útépítési munkáknál használatos gépek és gépezetek földmunkához;

beton vibrátorok; gépek berakodáshoz és kirakodáshoz; teherfelvonók; daruk[emelőgépek]; indító-berendezések,

starterek motorokhoz; lengéscsillapítók dugattyúi [géprészek]; lengéscsillapítók dugattyúi gépekhez; úttisztító

gépek (önjárók); szennyvízporlasztók; mosógépek; mosóberendezések járművekhez; elektromos gépek

ésberendezések tisztításhoz; szemétaprító gépek; hulladékdaráló gépek; hulladékaprító gépek; hulladéktömörítő

 gépek; szeméttömörítő gépek; kotrógépek; osztályozógépek ipari használatra.

 ( 111 )  211.567

 ( 151 )  2013.12.21.

 ( 210 )  M 13 01995

 ( 220 )  2013.07.12.

 ( 732 )  REWE-ZENTRAL AG, Köln (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások élelmiszerek, alkoholos és alkoholmentes italok, bébiétel,

fogyókúrás és diétás élelmiszerek, háztartási cikkek, drogériákban forgalmazott termékek, dohány, dohányáruk,

dohányzási cikkek, gyufa, kertészetitermékek, DIY cikkek, kemping cikkek, játékok, ruházati cikkek,

irodaszerek, villamossági cikkek, órák és ékszeráru, távközlési cikkek, különösen mobil adó-vevő készülékek

területén; szerződések közvetítése mindenféle távközlési szolgáltatás útján;telefonkártya elszámolási és fizetési

eljárások; szerződések közvetítése harmadik fél részére (előre fizetett) mobiltelefon kártyafeltöltés

igénybevételéhez; szerződések közvetítése a telefonegyenleg igénybevételéről ún. előre fizetett

kártyákhozmobiltelefonáláshoz mobil rádióhálózaton keresztül; utazással kapcsolatos reklám- és marketing

 szolgáltatások.

 38    Távközlés, különösen egyenlegek telefonos továbbítása távközlési eszközökre; telefonegyenlegek telefonos

 továbbítása.

  39    Utazások, különösen légi-, autó-, városi és hajóutazások szervezése, közvetítése.

 ( 111 )  211.568

 ( 151 )  2013.12.21.

 ( 210 )  M 12 01170

 ( 220 )  2012.04.06.

 ( 732 )  Partner in Pet Food Hungária Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Vargha András, Dr. Vargha András Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pet-Hungária

 ( 511 )  31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek;

 vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
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 ( 111 )  211.569

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01686

 ( 220 )  2013.06.12.

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

 ( 541 )  TUTAMYDON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.570

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01685

 ( 220 )  2013.06.12.

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

 ( 541 )  TESOVADYN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.571

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01684

 ( 220 )  2013.06.12.

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

 ( 541 )  SOLBAVAN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.572

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01683

 ( 220 )  2013.06.12.

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

 ( 541 )  SLONTINAL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.573

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01682

 ( 220 )  2013.06.12.

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

 ( 541 )  PRUXAMOLIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.574

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01681

 ( 220 )  2013.06.12.

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

 ( 541 )  PRUGLARYN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.575
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 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01680

 ( 220 )  2013.06.12.

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

 ( 541 )  PRUDAXOLIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.576

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01679

 ( 220 )  2013.06.12.

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

 ( 541 )  PETIPACOLM

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.577

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01678

 ( 220 )  2013.06.12.

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

 ( 541 )  PERTAFOX

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.578

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01677

 ( 220 )  2013.06.12.

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

 ( 541 )  PALTEGIL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.579

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01676

 ( 220 )  2013.06.12.

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

 ( 541 )  NOMYTOMYN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.580

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01674

 ( 220 )  2013.06.12.

 ( 732 )  CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.,, PARMA, OLASZORSZÁG (IT)

 ( 300 )  Z20122205A 2012.12.20. HR

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

 ( 541 )  SABACOMB

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények és gyógyhatású készítmények; gyógyszerészeti készítmények légzési

 rendellenességek kezelésére.
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 ( 111 )  211.581

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01670

 ( 220 )  2013.06.12.

 ( 732 )  MediNatural Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek, naturkozmetikai termékek, arckrémek, hajszeszek,

 kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai olajok, gombásodás elleni krémek, testápoló szerek.

5    Nem gyógyhatású gyógyszertári termékek, vitaminok, ásványok és nyomelemek, gyógyászati célú diétás és

táplálkozási készítmények, gyógyászati szirupok, vitaminalapú kombinált készítmények, ásványok, nyomelemek

és növénykivonatok vitaminokkal, ásványokkalés nyomelemekkel dúsított táplálkozási kiegészítők,

vitaminkészítmények, vitaminszelet, multivitaminos készítmények, gyógyászati célú ásványok és

ásványianyag-komplexek, gyógyászati használatú készítmények, gyógynövények, diétás anyagok

gyógyászatihasználatra, gyógyászati célú proteines készítmények vagy élelmiszerek, gyógyászati célú

gyógynövény kivonatok vagy szirupok, vitamin alapú táplálkozási adalékok koncentrátumok formájában, protein

koncentrátumok mint táplálék adalékok gyógyászati ésétkezési használatra, gyógyászati cukorkák és

cukrásztermékek gyógyászati használatra, étrendkiegészítők vitaminokkal dúsított italok és kivonatok

gyógyászati használatra; gyógynövények; növényi kivonatokat tartalmazó diétás anyagok; növényi

kivonatokattartalmazó diétás élelmiszerek vitaminkészítmények; az említettek egyike sem állatokkal

 kapcsolatban.

 ( 111 )  211.582

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01472

 ( 220 )  2013.05.27.

 ( 732 )  Premed Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, Budapest

 ( 541 )  INTRALASIK

 ( 511 ) 9    Optikai berendezések és felszerelések; optikai cikkek; optikai üvegek; szemüvegek, szemüvegkeretek fémből

és műanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; szemüvegek; napszemüvegek; szemüveglencsés eszközök;

szemüveglencsék, szemüvegtokok, szemüvegláncok;tokok/tartók kontaktlencsékhez; adatfeldolgozó

berendezések (számítógépek) és számítógépprogramok (számítógépes szoftver) optikai és szemészeti

felhasználásra; optikai és szemészeti elektronikus kiadványok (elektronikusan letölthető) készülékekszemüvegek

megválasztásához a látóképesség függvényében számítógépes vizsgálat alapján; s ezen termékek alkatrészei és

 részegységei.

  10    Gyógyászati eszközök; kórházi, sebészeti, orvosi készülékek,lézerek, műszerek és termékek;

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

szolgáltatások,optikai és szemészeti konzultáció; optikai és szemészeti megbetegedésekkel kapcsolatos

 betegellátás, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 111 )  211.583

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 00904

 ( 220 )  2013.04.05.

 ( 732 )  Debreceni Csoport Húsipari Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )   16    Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok.

  29    Csaba eredetmegjelölés területéről származó szalámi- és kolbászfélék.

 ( 111 )  211.584

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 00122

 ( 220 )  2013.01.17.

 ( 732 )  Székedli és Tóth Kft., Zalaegerszeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  211.585

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 11 03846

 ( 220 )  2011.12.01.

 ( 732 )  Grozdics Gabriella, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Bajkai István, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CashOnline

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

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

 ( 111 )  211.586

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01698

 ( 220 )  2013.06.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.587

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01695

 ( 220 )  2013.06.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 111 )  211.588

 ( 151 )  2014.01.14.

 ( 210 )  M 13 01694

 ( 220 )  2013.06.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.589

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01703

 ( 220 )  2013.06.12.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.590

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01692

 ( 220 )  2013.06.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.591

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01691

 ( 220 )  2013.06.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.592

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01307

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  VISZED Kreatív Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kercza Beáta, Budapest

  

( 546 )

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.593

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01300

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt., Pápa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Parketták.

 ( 111 )  211.594

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01116

 ( 220 )  2013.04.26.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.595

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01109

 ( 220 )  2013.04.25.

 ( 732 )  dr. Dézsi Csaba András, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  dr. Dézsi

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek számára; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás élemiszerek

 és anyagok gyógyászati használatra; kötszeranyagok.

  10    Orvosi eszközök, készülékek és műszerek.

  16    Nyomdaipari termékek, könyvek, újságok, időszakos kiaványok, napilapok.

 38    Rádió- és tévéműsorok, internetes hírportál, fórumok biztosítása az interneten, online hírportál üzemeltetése.

  41    Szakmai képzés, szórakoztatási célú tevékenységek, könyvkiadás.

  44    Orvosi szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  211.596

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01699

 ( 220 )  2013.06.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.597

 ( 151 )  2014.01.02.
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 ( 210 )  M 13 01700

 ( 220 )  2013.06.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.598

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01701

 ( 220 )  2013.06.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.599

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01702

 ( 220 )  2013.06.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.600

 ( 151 )  2014.01.14.

 ( 210 )  M 13 00517

 ( 220 )  2013.02.27.

 ( 732 )  Vasvári Zsolt, Győrújbarát (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Skandináv származású fából készült lambéria, hajópadló, burkolatok.

 35    Skandináv származású fából készült lambéria, hajópadló, burkolatok kis- és nagykereskedelme és ezen áruk

 bemutatása.

  41    Tanácsadás skandináv faanyagokkal kapcsolatban.

 ( 111 )  211.601

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 00520

 ( 220 )  2013.02.27.

 ( 732 )  FONTE VIVA Kft., Kaposvár (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémből és nem nemesfém

bevonattal); nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és

 fajanszáruk.

 24    Ágynemű; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; abroszvédő alátétek, nem papírból; asztali futók; asztali

vászon neműk, nem papírból; asztalterítők, nem papírból; díszpárnahuzatok; háztartási lenvászon; lepedők;

mintás vászon; párnahuzatok; párnahuzatokvászonból, ciha; poháralátétek (asztalneműk); tányéralátétek textilből;

 vánkoshuzatok; vászon; vászonnemű fürdőzéshez, a ruházat kivételével; viaszosvászon asztalterítők.

  32    Ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; ízesített vizek.

 ( 111 )  211.602

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01102

 ( 220 )  2013.04.24.

 ( 732 )  BASF SE, Ludwigshafen am Rhein (DE)

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

 ( 541 )  PERMUSON

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek, növények ellenálló képességét növelő készítmények,

növények stresszkezelésére szolgáló vegyi és/vagy biológiai készítmények, növények növekedését szabályozó

készítmények, vetőmag kezelésére szolgálóvegyi készítmények, felületaktív anyagok, rovarok szexuális

 csalijaként vagy rovarok megzavarására szolgáló természetes vagy mesterséges vegyszerek.

5    Kártékony állatok irtására és ellenük való védekezésre szolgáló készítmények;rovarirtó szerek; gombaölő

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek);féregirtó szerek.

 ( 111 )  211.603

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01115

 ( 220 )  2013.04.26.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.604

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01687

 ( 220 )  2013.06.12.

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

 ( 541 )  ZILIPON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.605

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01316

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  LAplast PET Újrahasznosító Kft., Tiszaújváros (HU)
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( 546 )

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

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

 élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

 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.

 ( 111 )  211.606

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01308

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  TESCO-GLOBAL Áruházak Zártkörűen Működő Rt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Makk Emese, Budaörs

 ( 541 )  Tesco Átvételi Pont

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

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

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek;kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

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

 karácsonyfadíszek.

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

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

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

 fűszeres mártások;fűszerek; jég.

 31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő

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

 maláta.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  211.607
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 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01887

 ( 220 )  2013.07.01.

 ( 732 )  Euroil Ipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Vision Studio

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; műszaki szakértői

tevékenység, szakvélemények adása(mérnöki munkákkal kapcsolatban), várostervezés, építési tervkészítés,

 műszaki tervtanulmányok készítése, szoftverfejlesztés, műszaki tervezés.

 ( 111 )  211.608

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01706

 ( 220 )  2013.06.13.

 ( 732 )  Aktogen Hungary Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)

 ( 541 )  AKTOGEN

 ( 511 )  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 szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.609

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01696

 ( 220 )  2013.06.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.610

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01688

 ( 220 )  2013.06.12.

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

 ( 541 )  ZIODRIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.611

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01315

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  Kovács Renáta, Pilisszentkereszt (HU)

 ( 541 )  TSHE A JÓLÉT MEGTAPASZTALÁSA

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, gyógyászati

 használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, étrendkiegészítők emberek számára.

 ( 111 )  211.612

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01314

 ( 220 )  2013.05.14.
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 ( 732 )  Kovács Renáta, Pilisszentkereszt (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, gyógyászati

 használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, étrendkiegészítők emberek számára.

 ( 111 )  211.613

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01310

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  TESCO-GLOBAL Áruházak Zártkörűen Működő Rt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Makk Emese, Budaörs

 ( 541 )  Tesco Házhoz jön a bevásárlás!

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

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

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek;kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

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

 karácsonyfadíszek.

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

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

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

 fűszeres mártások;fűszerek; jég.

 31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő

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

 maláta.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  211.614

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01309

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  TESCO-GLOBAL Áruházak Zártkörűen Működő Rt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Makk Emese, Budaörs

 ( 541 )  Tesco Online Bevásárlás

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;
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 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek;kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

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

 karácsonyfadíszek.

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

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

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

 fűszeres mártások;fűszerek; jég.

 31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő

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

 maláta.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  211.615

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01705

 ( 220 )  2013.06.12.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.616

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01704

 ( 220 )  2013.06.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.617

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01697

 ( 220 )  2013.06.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.618
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 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01693

 ( 220 )  2013.06.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.619

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01690

 ( 220 )  2013.06.12.

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

 ( 541 )  ZUKONAL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.620

 ( 151 )  2014.01.02.

 ( 210 )  M 13 01689

 ( 220 )  2013.06.12.

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

 ( 541 )  ZOKVERA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.622

 ( 151 )  2014.01.03.

 ( 210 )  M 13 00476

 ( 220 )  2013.02.22.

 ( 732 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  211.623

 ( 151 )  2014.01.03.

 ( 210 )  M 13 00664

 ( 220 )  2013.03.12.

 ( 732 )  Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, Székesfehérvár (HU)
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  211.624

 ( 151 )  2014.01.03.

 ( 210 )  M 13 00849

 ( 220 )  2013.04.02.

 ( 732 )  Borkostoló Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Daszkalovics Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

  43    Bárszolgáltatások; vendéglátóipar.

 ( 111 )  211.625

 ( 151 )  2014.01.03.

 ( 210 )  M 13 00475

 ( 220 )  2013.02.22.

 ( 732 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  211.626

 ( 151 )  2014.01.03.

 ( 210 )  M 13 01047

 ( 220 )  2013.04.18.

 ( 732 )  dr. Menyhei Ákos 1/2, Budapest (HU)

 dr. Hajdu György Gyula 1/2, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Viktória ügyvéd, Hajdu & Menyhei Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adóbevallások elkészítése; beszerzői

szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; bérszámfejtés; előfizetések intézése

távközlési szolgáltatásokhoz másokszámára; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;

gazdasági előrejelzések; gépírási szolgáltatások; iratmásolás; irodagépek és készülékek kölcsönzése; konzultáció

személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára;könyvelés; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; marketing; munkaerő-toborzás; önköltség-elemzés; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában;segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben;

számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; telefonos üzenetközvetítés

[telefonon el nem érhető személyeknek];titkársági szolgáltatások; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti

információk; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel sportolók számára;üzleti könyvvizsgálat; üzleti hatékonyság

 szakértői szolgáltatások.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; adóval kapcsolatos becslések;

adósságrendezési szolgáltatások; bankügyletek; biztosítási tanácsadás; finanszírozási szolgáltatások;

 ingatlankezelés; irodák [ingatlanok] bérlete;lakásbérlet; lakásügynökségek; pénzügyi tanácsadás; vagyonkezelés.

 ( 111 )  211.627

 ( 151 )  2014.01.03.

 ( 210 )  M 13 01245

 ( 220 )  2013.05.09.

 ( 732 )  Horváth Réka, Gyál (HU)

 Tőzsér Gábor, 7375 HWY 5 (US)

 ( 740 )  dr. Szabó Sándor, Szabó és Szomor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Péksütemények és cukrászsütemények.

  35    Kávéházi és cukrásztermékek értékesítése a számítógépes világhálón keresztül.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  211.628

 ( 151 )  2014.01.03.

 ( 210 )  M 13 01238

 ( 220 )  2013.05.08.

 ( 732 )  Lukács Ernő, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, Budapest

 ( 541 )  Mert nem mindegy, hogy mit mennyiért!

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.629

 ( 151 )  2014.01.03.

 ( 210 )  M 13 00864

 ( 220 )  2013.04.04.

 ( 732 )  Akkus-Balogh Krisztina, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ujvári Tamás, Budapest

 ( 541 )  TRAP CAFE

 ( 511 )   43    Bár szolgáltatások; éttermek; gyorséttermek; kávéházak; vendéglátóipar.

 ( 111 )  211.631

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01735

 ( 220 )  2013.06.17.

 ( 732 )  Böszörményi Sándor, Fülesd (HU)

 ( 541 )  ARANYSZŐLŐ

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

 áru).

 ( 111 )  211.632

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01536

 ( 220 )  2013.05.30.

 ( 732 )  ETALON 2000 Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 541 )  AMULET

 ( 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).

 ( 111 )  211.633

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01349

 ( 220 )  2013.05.16.

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

 ( 740 )  dr. Borbás Máté, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CARIBIANA

 ( 511 )   30    Jégkrémek, fagylaltok; fagyasztott édességek.

 ( 111 )  211.634

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01726

 ( 220 )  2013.06.14.

 ( 732 )  LogDrill Informatikai és Szolgáltató Kft., Veszprém (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
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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, digitálisrögzítésű média; szerkezetek

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

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

 valamennyiáru).

 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 szereplővalamennyi 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 valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  211.635

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 02129

 ( 220 )  2013.07.24.

 ( 732 )  VALEANT IPM Spólka z o. o., Rzeszów (PL)

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

 ( 541 )  IBUPAROL

 ( 511 )  5    Gyógyszeripari termékek, gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító gyógyszerek.

 ( 111 )  211.636

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01348

 ( 220 )  2013.05.16.

 ( 732 )  Missio Christi Alapítvány, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Gyűjtések szervezése; jótékonysági gyűjtések szervezése.

  45    Vallási összejövetelek szervezése.

 ( 111 )  211.637

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01341

 ( 220 )  2013.05.15.

 ( 732 )  Premed Pharma Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  EXTRACOR

 ( 511 ) 9    Szemészeti és optikai berendezések és felszerelések; optikai cikkek; optikai üvegek; szemüvegek,

szemüvegkeretek, különösen fémből és műanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; szemüvegek;

napszemüvegek; szemüveglencsés eszközök; szemüveglencsék,szemüvegtokok, szemüvegláncok; tokok/tartók

kontaktlencsékhez; adatfeldolgozó berendezések (számítógépek) és számítógépprogramok (számítógépes

szoftver) optikai és szemészeti felhasználásra; optikai és szemészeti elektronikus kiadványok

(elektronikusanletölthető); készülékek szemüvegek megválasztásához a látóképesség függvényében különösen a

 számítógépes vizsgálat alapján; ezen termékek alkatrészei és részegységei.
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 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, kutatás optikai és szemészeti

 termékekkel kapcsolatban;számítógépes szemvizsgálat, programok készítése, adatfeldolgozás.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  211.639

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 12 02242

 ( 220 )  2012.06.27.

 ( 732 )  UNILEVER N.V., AL ROTTERDAM (NL)

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

 ( 541 )  SPLIT ENDS RESCUE

 ( 511 ) 3    Szappanok; illatszerek; illóolajak; dezodorok és izzadásgátlók; hajápoló készítmények; hajszínezők,

hajfestékek, hajvizek, hajgöndörítő készítmények, samponok, hajbalzsamok, hajspray-k, hajpúderek, pomádék,

hajlakkok, hajformázó habok, hajfények,hajzselék, haj hidratáló készítmények, hajápoló folyadékok, hajvédő

készítmények, hajszárító készítmények, hajolajak, haj tonikok, hajkrémek, fürdő és/vagy tusoló készítmények;

 gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalett készítmények, bőrápolókészítmények; kozmetikumok.

 ( 111 )  211.640

 ( 151 )  2014.01.13.

 ( 210 )  M 13 00773

 ( 220 )  2013.03.22.

 ( 732 )  Takács Sándor, Hegyeshalom (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Paprika Csárda

 ( 511 )   43    Vendéglátóipar, csárda, éttermek, bár, szállodai szolgáltatások, panziók, egyéb ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  211.641

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01946

 ( 220 )  2013.07.09.

 ( 732 )  GESZTING Kft., Várgesztes (HU)

 ( 740 )  dr. Rafay Krisztina ügyvéd, Rafay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

 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 valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  211.642

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01165
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 ( 220 )  2013.05.02.

 ( 732 )  DAKÖV KFT., Dabas (HU)

 ( 740 )  Bartus Rajmund, Dabas

  

( 546 )

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

 berendezések (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).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  211.643

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01170

 ( 220 )  2013.05.02.

 ( 732 )  Energofish Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók, horgászzsinórok, horgászcsalik, horgászcsalétkek,

 kapásérzékelők, kapásjelzők, horgászúszók, merítőszákok horgászathoz, halhorgok.

  35    Reklámozás és kereskedelmi ügyletek a 28. osztály termékeivel kapcsolatosan.

 ( 111 )  211.644

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01354

 ( 220 )  2013.05.16.

 ( 732 )  Figyelő Média és Kutató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Medicinaunio

 ( 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; írógépekés 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).

 ( 111 )  211.645

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01956

 ( 220 )  2013.07.10.

 ( 732 )  Those Characters From Cleveland, Inc., Cleveland, Ohio (US)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Taliándörögd

 ( 541 )  GONDOS BOCSOK

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 2. szám, 2014.01.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M95



 ( 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; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

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

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

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

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

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

 ( 111 )  211.646

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01953

 ( 220 )  2013.07.09.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, 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).

 ( 111 )  211.647

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01950

 ( 220 )  2013.07.09.

 ( 732 )  Tandofer Informatikai Kft., Kecskemét (HU)

 ( 541 )  TrafikMESTER

 ( 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, digitálisrögzítésű média; szerkezetek

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

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

 valamennyiáru).

 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 szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.648

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01938

 ( 220 )  2013.07.08.

 ( 732 )  Völgyes Sándorné, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek; franchise jogok értékesítése; edzés program franchise jogának értékesítése.

 41    Sport tevékenység; edzéstervek oktatása; oktatási vizsgáztatás; sport létesítmények üzemeltetése, fitnesz

termek és edzőtermek üzemeltetése; egészségvédő klubok szolgáltatásai, egészségügyi és fitnesz tréning; fitnesz

 tanfolyamok vezetése; fitneszórákvezetése; személyes edzői szolgáltatások (fitnesz).

 ( 111 )  211.649

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01558

 ( 220 )  2013.06.03.

 ( 732 )  Kálmánchey Kornél, Üröm (HU)

 ( 541 )  GIYAS

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

 ( 111 )  211.650

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01754

 ( 220 )  2013.06.19.

 ( 732 )  CMD Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Liber Ádám, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; ajakfények; ajakrúzsok; áloé

vera készítmények kozmetikaicélokra; alunit [adstringens szer]; ámbra [illatszer]; ammóniák [tisztítószer];

antisztatikus termékek háztartási használatra; arckikészítő púder; aromák [eszenciaolajok]; aromák

süteményekhez [illóolajok]; bajuszpedrő; balzsamok nem gyógyászatihasználatra; bergamottolaj; bőrfehérítő

krémek; bőrfehérítő termékek; bőrkonzerváló szerek [kenőcsök]; borotválkozás utáni arcszeszek; borotválkozó

készítmények; borotvaszappan; cédrusolaj; cipészviasz, cipészgyanta; cipőfényesítők; cipőkrémek;csillagánizs

eszencia; csiszoló termékek; csiszolókő; csiszolókorong; csiszolópapír; csiszolópapír [korund alapú];

csiszolószerek; csiszolóvászon; csiszolóvászon (simító -); csúszásgátló folyadékok padlókhoz; csúszásgátló viasz

padlókhoz; dezodorálószappanok; dezodorok kedvenc háziállatoknak; dezodorok [személyes használatra vagy

állatoknak]; díszítő matricák kozmetikai használatra; dörzspapír; esszenciális citromolaj; eszenciaolajok;

étereszenciák; fehérítő sók; fehérítő [színtelenítő] szerekkozmetikai használatra; fehérítő szóda; felújító

készítmények; fém-karbidok [csiszolószerek]; fenőkövek borotvához [adsztringens]; fényesítő krémek; fényesítő

szerek; fényesítő szerek bútorokhoz és padlóhoz; fertőtlenítő szappanok; festékeltávolítótermékek; fogfehérítő

gélek; fogkrémek; fogprotézisek fényezésére szolgáló készítmények; fogprotézisek tisztítására szolgáló

készítmények; folttisztító szerek; fürdősók nem gyógyászati használatra; füstölő készítmények [illatszerek];

füstölők;gerániumolaj; gyémántpor [csiszolószer]; gyógyszappanok; habkő, horzsakő; hajfestékek;

hajhullámosító készítmények; hajspray; hajszeszek; heliotropin; henna [kozmetikai festék]; hidrogén-peroxid

kozmetikai használatra; hüvelyöblítő készítmények személyeshigiénia vagy dezodorálás céljaira; illatos(ított) fa;

illatos(ított) víz; illatszer készítmények; illatszerek; ionon [illatszergyártás]; iszapolt kréta [mészfesték];
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italaromák [eszenciaolajok]; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan;jázminolaj; kálium-hipoklorit oldat;

kazánkő eltávolító szerek háztartási használatra; kékítő mosószerek; keményítő [appretúra]; keményítő

fényesítésre; kence eltávolító termékek; kenőcsök kozmetikai használatra; készítmények növények

leveleinekcsillogóvá tételére; kölnivíz; konzervált sűrített levegő tisztítási és portalanítási célokra; körömápolási

cikkek; körömlakkok; korund [csiszolószer]; kozmetikai bőrápoló szerek; kozmetikai ceruzák; kozmetikai

festékek; kozmetikai fogyasztószerek;kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai készletdobozok;

kozmetikai krémek; kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők; kozmetikai pakolások; kozmetikai szerek;

kozmetikai szerek állatok számára; kozmetikai szerek szempillákhoz; krémek bőrökhöz;krémek cipészeknek;

kréta tisztításra; kristályszóda tisztításra; lábizzadásgátló szappanok; lakklemosó termékek; lefolyócsövek

eldugulása elleni készítmények; lehelet frissítő spray; lehelet frissítő szalagok; lemosószerek kozmetikai

használatra;levegőillatosító készítmények; levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan;

mandulatej kozmetikai használatra; masszázs gélek nem gyógyászati célokra; matricák körmök díszítésére; menta

illatszerekhez; mentaolaj; mosdószappanok; mosodaiáztatószerek; mosodai fényezőszer; mosodai készítmények;

mosodai viasz; mosószerek, nem gyártáshoz és nem gyógyászati használatra; mosószerrel impregnált ruhák

tisztításra; műkörmök; műszempillák; napbarnító készítmények; napvédő készítmények[kozmetikumok];

nátronlúg; öblítők; olajok egészségügyi célra; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai használatra; olajok

tisztításra; összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; parkettviasz; parkettviasz eltávolító szerek

[mosószerek];paszták borotvaszíjakhoz; pézsma, mósusz [illatszer]; piperecikkek; piperetejek; piperevizek;

polírozó készítmények; polírozó viasz; polírpapír; polírrúzs, polírvörös; potpurrik [illatszerek]; ragasztószerek

álhajakhoz; ragasztószerek kozmetikaihasználatra; ragasztószerek műszempillákhoz; rózsaolaj; rozsdaeltávolító

készítmények; samponok; samponok kedvtelésből tartott állatoknak; simító termékek; simítókövek; sminkek,

arcfestékek; sminkeltávolító termékek; sminktermékek; szafrol; szájvizek,nem gyógyászati használatra;

szakállszínezékek; szappanfakéreg mosáshoz; szappanok; szappanok textíliák élénkítésére; száraz samponok;

szárítószerek mosogatógépekbe; szem(öldök) ceruzák; szemöldök ápolására szolgáló kozmetikai szerek;

szempillafesték;szilícium-karbid [csiszolószer]; színélénkítő termékek háztartási használatra [fehérítés];

színezékek pipere használatra; színezékeltávolító szerek; színezékeltávolító termékek; szőrtelenítő szerek;

szőrtelenítő viasz; talkumpor pipere használatra;tapétatisztító szerek; tartóshullámhoz semlegesítőszerek;

teabogyó [teacsarab] olaj; termékek vászon illatosítására; terpének [eszenciaolajok]; terpentin [zsírtalanító szer];

terpentinolaj [zsírtalanító szer]; textilpuhító szerek mosáshoz;tisztítószerek; tömjénrudak; tripoli [kő]

polírozáshoz; üvegtisztító folyadékok; üvegvászon; vatta kozmetikai használatra; vattás pálcikák [piperecikkek];

vegytisztító készítmények; viasz szabók részére; virágkivonatok [illatszerek]; virágokból készítettillatszer

alapanyagok; vulkáni hamu tisztításra; zselatin kozmetikai használatra; zsírok kozmetikai használatra; zsírtalanító

 szerek, nem gyártás során való használatra (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); acetátok gyógyszerészeti használatra; akonitin;albumin

étrend-kiegészítők; albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati alkalmazásra; albumintartalmú készítmények

gyógyászati alkalmazásra; aldehidek gyógyszerészeti alkalmazásra; algicidek; alginát étrend- kiegészítők;

alginátok gyógyszerészetihasználatra; alkáli-jodidok gyógyszerészeti használatra; alkaloidák gyógyászati

használatra; alkohol gyógyszerészeti célokra; állatgyógyászati gyógyszerek; állatgyógyászati készítmények;

állatok lemosására szolgáló szerek; aloé vera készítményekgyógyszerészeti célokra; altatószerek;

alumínium-acetát gyógyszerészeti használatra; aminosavak állatgyógyászati használatra; aminosavak

humángyógyászati használatra; angosztúrakéreg gyógyászati használatra; antibiotikumok; antioxidáns pirulák;

anyarozsgyógyszerészeti használatra; aranyat tartalmazó fogászati amalgámok; aranyér elleni készítmények;

ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványvíz-sók; ásványvizek gyógyászati használatra; asztma elleni tea; atkairtó

szerek; bakteriológiai készítmények humán-és állatgyógyászati használatra; baktériumkészítmények humán- és
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állatgyógyászati használatra; baktériumtartalmú mérgek; balzsamdióhéj gyógyszerészeti használatra;

balzsamkészítmények gyógyászati használatra; balzsamok gyógyászati használatra; barnítópirulák; bébiételek;

bébinadrágok papírból vagy cellulózból eldobhatók; bedörzsölőszerek; biocidok; biológiai készítmények

állatgyógyászati használatra; biológiai készítmények humángyógyászati célra; biológiai szövetkultúrák

állatgyógyászati célokra;biológiai szövetkultúrák gyógyászati célokra; bizmut-szubnitrát gyógyszerészeti

használatra; bizmutkészítmények gyógyszerészeti használatra; bőrápoló gyógyszerkészítmények; bőrkeményedés

elleni készítmények; borkő gyógyszerészeti használatra;borogatások; borogatások (meleg -); bróm

gyógyszerészeti használatra; búzacsíra étrend-kiegészítők; cédrusfa rovarriasztókénti használatra; cellulózészterek

gyógyszerészeti használatra; cellulózéterek gyógyszerészeti használatra; cement állatok patáinakkezelésére;

citromfűtea gyógyszerészeti használatra; csersav (galluszsav) gyógyszerészeti használatra; csíramentes vatta;

csontcement sebészeti vagy ortopédiai használatra; csukamájolaj; dezodorok nem személyes vagy állatok általi

használatra; dezodorokruházathoz és textilanyagokhoz; diabetikus kenyér gyógyászati használatra; diagnosztikai

készítmények; diasztáz gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek

gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászatihasználatra; digitalin; dohánykivonatok [rovarirtó szerek];

dohánymentes cigaretták gyógyászati használatra; drogok gyógyászati használatra; édesgyökér gyógyszerészeti

használatra; édesgyökér nyalókák gyógyszerészeti használatra; édeskömény gyógyászatihasználatra; egérirtó

szerek; égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények; egészségügyi betétek inkontinenciában szenvedőknek;

egészségügyi kendők; egészségügyi nadrágok nőknek; egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában

szenvedőknek; élelmirostok; élesztő gyógyszerészeti használatra; élesztő tartalmú étrend- kiegészítők; elixírek

[gyógyszerészeti készítmények]; elsősegély gyógyszerdobozok; emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti

használatra; enzimek állatgyógyászati használatra; enzimekgyógyászati használatra; enzimek gyógyszerészeti

használatra; enzimkészítmények állatgyógyászati használatra; enzimkészítmények gyógyászati használatra;

erősítő szerek [gyógyszerek]; érzéstelenítőszerek, anesztetikumok; észterek gyógyszerészetihasználatra; éterek

gyógyszerészeti használatra; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára; étvágycsökkentő

pirulák; étvágycsökkentő szerek gyógyászati használatra; eukaliptol gyógyszerészeti használatra; eukaliptusz

gyógyszerészetihasználatra; fagyás okozta gyulladás elleni termékek; fagyást (testrészé) gyógyító kenőcs

gyógyszerészeti használatra; fájdalomcsillapítók; faszén gyógyszerészeti használatra; fejfájás (migrén) elleni

készítmények; fenol gyógyszerészeti használatra;féreghajtó; féregirtó szerek; fertőtlenítő [csíraölő] szerek;

fertőtlenítő füstölő készítmények gyógyászati használatra; fertőtlenítő készítmények; fertőtlenítő szerek vegyi

vécékhez; fertőtlenítő vatta; fertőtlenítőszerek egészségügyi használatra;fertőzésgátló (antiszeptikus) szerek;

filoxéra kezelésére szolgáló vegyi termékek; fogászati amalgámok; fogászati csiszolószerek; fogászati lakkok;

fogászati lenyomatanyagok; fogászati masztixok; fogcementek; fogsorragasztók; fogtömő anyagok;

fogyasztópirulák; fogzást elősegítő készítmények; formaldehid gyógyszerészeti használatra; foszfátok

gyógyszerészeti használatra; főzetek gyógyszerészeti használatra; fürdősók; fürdősók gyógyászati használatra;

füstölőrudak; füvek füstölésre, gyógyászatihasználatra; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, étrendi

vagy gyógyászati használatra; gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi termékek; gázok gyógyászati használatra;

géz kötésekhez; glicerin gyógyászati használatra; glicerofoszfátok; glükózétrend-kiegészítők; gombaölő szerek,

fungicidek; guajokol gyógyszerészeti használatra; gumi gyógyászati használatra; gumigutti, gumigyanta

gyógyászati használatra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógycukor; gyógycukorkák; gyógyhatású

adalékanyagok;gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógyitalok; gyógynövények; gyógyszerek fogászati

használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszeres fürdőkészítmények; gyógyszeres infúziók;

gyógyszeres táskák, töltve; gyógyszerészeti készítmények;gyógyszervegyészeti készítmények; gyógyteák;

gyomirtó szerek, herbicidek; gyöngyházpor gyógyászati célokra; gyűrűk lábtyúkszemekre; gyűrűk reuma ellen;

hajkenőcsök gyógyászati használatra; hajtószerek; halliszt gyógyszerészeti használatra; hashajtók;hematogén

szerek; hemoglobin; herbateák gyógyászati használatra; hidrasztin; hidrasztinin; hidrogén-peroxid gyógyászati

használatra; higany-klorid, kalomel; higanytartalmú kenőcsök; higiéniai tamponok; hólyaghúzó szerek; hörghurut

elleni készítmények;hormonok gyógyászati használatra; húgyúti bántalmak elleni készítmények; húsleves táptalaj

mikroorganizmus tenyészetekhez; hűtő spray-k gyógyászati használatra; hüvelyöblítő készítmények; hüvelyöblítő
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készítmények gyógyászati használatra; idegerősítőszerek; ír moha gyógyászati használatra; iszap fürdőkhöz;

iszap, orvosi; izotópok gyógyászati használatra; izzadás elleni gyógyszerek; jalapa [gyökér]; jód gyógyszerészeti

használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; jodoform; jódtinktúra; jujubapaszta; káliumsók gyógyászati

használatra; kámfor gyógyászati használatra; kámforolaj gyógyászati használatra; kandiscukor gyógyászati

használatra; kaporolaj gyógyászati használatra; kapszulák gyógyszerekhez; karbonil [parazitaölő szer];

karkötőkgyógyászati használatra; karkötők reuma ellen; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; kasu

gyógyszerészeti használatra; kaucsuk fogászati használatra; kazein étrend-kiegészítők; keményítő diétás vagy

gyógyszerészeti használatra; kendőkgyógyszeres lemosószerekkel átitatva; kenőcsök gyógyszerészeti használatra;

kénrudacskák fertőtlenítésre; kénvirág gyógyszerészeti használatra; készítmények a szexuális aktivitás

csökkentésére; készítmények gyógyfürdő terápiához; kínafakéreg gyógyászatihasználatra; kinin gyógyászati

használatra; kinolin gyógyászati használatra; klorál-hidrát gyógyszerészeti használatra; kloroform; kokain;

kollírium [szemvíz]; kollódium gyógyszerészeti használatra; komlókivonatok gyógyszerészeti használatra;

komlóliszt,lupulin gyógyszerészeti használatra; kondurangókéreg, gyógyászati használatra; kontaktlencse-tisztító

készítmények; korhadást okozó gombák elleni készítmények; kőrisbogárpor; korpás fejbőr kezelésére szolgáló

gyógyszerészeti készítmények; kötés, pólyakötözésre; kötszer, mullpólya, sebkötő géz; kötszerek (orvosi)

sebkötözésre; kreozot gyógyszerészeti használatra; kriptogámiás betegségek elleni szerek; krotonkéreg,

tejfűkéreg; kúpok (végbél- vagy hüvely -); kuráre; kutya lemosószerek [öblítő]; kutyamosdatószerek; kvassziafa

gyógyászati használatra; kvebrácsófa gyógyászati használatra; lábizzadás elleni gyógyszerek; lakmuszpapírok

orvosi vagy állatorvosi célokra; lárvairtó szerek; lázcsillapító szerek; lecitin étrend-kiegészítők; lecitin

gyógyászatihasználatra; légtisztító készítmények; légyfogó enyv; légyfogó papír; légyirtó készítmények;

lemosószerek állatgyógyászati használatra; lemosószerek gyógyszerészeti használatra; lenmag étrend-kiegészítők;

lenmag gyógyszerészeti használatra; lenmaglisztgyógyszerészeti használatra; lenmagolaj étrend-kiegészítők;

levegő szagtalanító készítmények; liszt gyógyszerészeti használatra; magnézium-oxid-por gyógyszerészeti

használatra; maláta gyógyszerészeti használatra; malátás tejitalok gyógyászatihasználatra; mandulatej

gyógyszerészeti használatra; mangrovefakéreg gyógyszerészeti használatra; maró ceruzák; maróanyagok

gyógyszerészeti használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő gyógyászati használatra; menstruációs

betétek; mentagyógyszerészeti használatra; mentol; mérgek; mésztartalmú készítmények gyógyszerészeti

használatra; meztelen csigák irtására szolgáló szerek; migrén elleni ceruzák; mikroorganizmus kultúrák

gyógyászati és állatgyógyászati használatra; mintázóviaszfogászati használatra; moleszkin [bőrutánzat]

gyógyászati használatra; molyirtó papír; molyirtó szerek; morzsikapor; mustár gyógyszerészeti használatra;

mustárolaj gyógyászati használatra; mustártapaszok; napfény okozta leégés elleni kenőcsök; napszúráselleni

készítmények gyógyszerészeti használatra; narkotikumok; nátriumsók gyógyászati használatra; nedvszívó

tampon; nemesfém ötvözetek fogászati célokra; növényi gyökerek, orvosi használatra; növényi kérgek

gyógyszerészeti használatra; nyakörvekállatoknak paraziták ellen; nyomelemkészítmények emberi és állati

fogyasztásra; nyugtatók; olajok gyógyászati használatra; oldatok kontaktlencsékhez; oldószerek ragtapaszok

eltávolítására; ólomvíz, gulárvíz; ópium; ópiumos pépek; opodeldok; opoterápiáraszolgáló termékek; orvosi

alkohol; őssejtek állatgyógyászati használatra; őssejtek gyógyászati használatra; ostyakapszulák gyógyszerészeti

célokra; övek havikötőkhöz; oxigén orvosi használatra; oxigénfürdők; papír mustártapaszokhoz;

parazitaölőkészítmények; parazitaölő szerek; párnák szoptatáshoz; pasztillák gyógyszerészeti használatra;

patkánymérgek; pektin gyógyszerészeti használatra; pelenkák állatoknak; pelenkák [bébiknek]; pepszinek

gyógyszerészeti használatra; peptonok gyógyászatihasználatra; peronoszpóra/lisztharmat kezelésére szolgáló

vegyi termékek; piócák gyógyászati használatra; pollen étrend-kiegészítők; porcelán fogászati protézisekhez;

propolisz étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; proteinétrend-kiegészítők; protein

táplálékkiegészítők állatoknak; radioaktív anyagok gyógyászati használatra; radiológiai kontrasztanyagok

gyógyászati használatra; rádium gyógyászati használatra; rágógumi gyógyászati használatra; ragtapasz orvosi

célokra;rebarbaragyökér gyógyszerészeti használatra; repülősók; ricinusolaj gyógyászati használatra; rovarirtó

szerek; rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó füstölőszerek; rovarriasztó szerek kutyáknak; rovarriasztók;

savak gyógyszerészeti használatra;sebészeti beültetett anyagok [élő szövetek]; sebészeti kötözőanyagok; sebészeti
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szövetek; sebszivacsok (gyógyító -); sebtapaszok; sók gyógyászati használatra; sperma mesterséges

megtermékenyítéshez; szájápoló szerek gyógyászati használatra; szárító-[nedvszívó] szerek, szikkatívok

gyógyászati használatra; szarszaparilla gyógyászati használatra; szarvasmarha lemosására szolgáló szerek;

székrekedés elleni orvosságok; személyes szexuális síkosítószerek; szemölcs elleni ceruzák; szemtapaszok

gyógyászatihasználatra; szemvizek; szeroterápiás gyógyszerek; szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra;

szódabikarbóna gyógyszerészeti használatra; szőlő betegségeinek kezelésére szolgáló vegyi termékek; szőlőcukor

gyógyászati használatra; szteroidok;sztrichnin; szulfonamidok [gyógyszerek]; talajfertőtlenítő készítmények;

tampon gyógyászati használatra; tápanyag adalékok; tápanyagok mikroorganizmusok számára; tárnics, genciána

gyógyszerészeti használatra; tejcukor [laktóz] gyógyszerészetihasználatra; tejes liszt csecsemők részére; tej

fermentumok gyógyszerészeti használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; terhesség megállapítására vegyi

készítmények; termálvizek; terpentin gyógyszerészeti használatra; terpentinolaj gyógyszerészeti használatra;timol

gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati használatra; tisztítószerek gyógyászati használatra; tisztított

borkő gyógyszerészeti használatra; tyúkszem-tapaszok; tyúkszemirtó szerek; vakcinák [oltóanyagok]; vállövek

sebészeti használatra;vatta gyógyászati használatra; vazelin gyógyászati használatra; védőnadrágok [egészségügyi

termékek]; vegyi fogamzásgátlók; vegyi készítmények állatgyógyászati használatra; vegyi készítmények

gyógyászati használatra; vegyi reagensek humán vagyállatgyógyászati használatra; vegyi termékek

gyógyszerészeti használatra; vegyi vezetők elektrokardiográf (ekg) elektródákhoz; vér gyógyászati használatra;

vérplazma; vértisztító szerek; vérzéscsillapító készítmények; vérzéscsillapító rudak; vietnamibalzsam gyógyászati

használatra; vitaminkészítmények; zselatin; zsírok állatgyógyászati használatra; zsírok fejéshez; zsírok

 gyógyászati használatra (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; aeroszolos gyógyszeradagolók gyógyászati használatra;

ágyak, speciális kikészítésűek gyógyászaticélokra; ágytálak; akupunktúrás tűk; alhasi övek; állatgyógyászati

készülékek és eszközök; altató hatású fejpárnák álmatlanság ellen; altató maszkok; anesztéziára, érzéstelenítésre

szolgáló készülékek; befúvó készülékek, inszufflátorok; bútorok speciáliskikészítésű gyógyászati használatra;

csapok műfogakhoz; csepegtetős üvegek gyógyászati használatra; cseppentők gyógyászati használatra; csizmák

gyógyászati használatra; cumik csecsemők számára; cumisüveg cumik; cumisüvegek,

szoptatóüvegek;defibrillátorok; diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; dializátorok; dréncsövek

gyógyászati használatra; elektródák gyógyászati használatra; elektrokardiográfok; elektromos akupunktúrás

eszközök; elemzőkészülékek gyógyászati használatra;eszközök rokkantak szállítására; fecskendők gyógyászati

használatra; (fel)élesztő készülékek; fizikoterápiás készülékek; fogamzásgátlók, nem vegyi; fogászati készülékek,

elektromos; fogászati készülékek és eszközök; fogászati tükrök; fogfúrók; fogorvosiszékek; fogszabályozó

készülékek; fogzást elősegítő vagy könnyítő gyűrűk; függesztő kötések; füldugók [a fül védelmére]; fülpiszkálók;

fűrészek sebészeti használatra; füstölésre szolgáló készülékek gyógyászati használatra; fűzők gyógyászati

használatra;galvanikus övek gyógyászati használatra; galvánterápiás készülékek; gasztroszkópok, gyomortükrök;

gipszkötések ortopédiai célokra; gumipólyák; gyógyászati hullámvezetők; gyógyászati készülékek és eszközök;

hajprotézisek; hallásvédő készülékek;hallócsövek; hallókészülékek nagyothallók részére; harántlepedők

betegágyra; hasfűzők; haskötők; hastamponok; hidrosztatikus ágyak gyógyászati használatra; hipodermikus

fecskendők; hőmérök gyógyászati használatra; hőmérsékletindikátor címkék gyógyászatihasználatra; hordágyak

betegek szállítására; hordágyak, gördülő; húgycső fecskendők; húgycső szondák; hüvelyi [vaginális] fecskendők;

hüvelyöblítő zacskók; inhaláló készülékek; injekciós fecskendők; injektorok gyógyászati használatra;

inkontinencialepedők; inkubátorok gyógyászati használatra; inkubátorok újszülötteknek; irrigátorok, beöntésre

használt gyógyászati eszközök; jégtömlők gyógyászati használatra; kanalak gyógyszerek beadásához; kanülök;

karfelkötő kendők; kasztráló fogók, csipeszek;katéterek; kefék, ecsetek testüregek tisztítására;

kényszerzubbonyok; kesztyűk gyógyászati használatra; köldökövek; kompresszorok [sebészeti]; köpőcsészék

gyógyászati használatra; kvarclámpák gyógyászati használatra; labdacsbeadó eszközök[állatgyógyászatban];

lámpák gyógyászati használatra; lancetta [kis lándzsa]; légfejpárnák gyógyászati használatra; légmatracok

gyógyászati használatra; légpárnák gyógyászati használatra; lélegeztető készülékek mesterséges
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lélegeztetéshez;lélegzésvolumen-mérők [orvosi készülékek]; lencsék [szem belsejében levő protézisek] sebészeti

beültetésre; lézerek gyógyászati használatra; lúdtalpbetétek; lúdtalpbetétek lábbelikhez; mankók mozgássérültek

részére; mankóvégek mozgássérültek részére;masszírozó kesztyűk; masszírozó készülékek; masszírozó

készülékek, kozmetikai; maszkok egészségügyi személyzet általi használatra; matracok, szülészeti; medencék

gyógyászati használatra; méhfecskendők; meleg borogatások elsősegély-nyújtási célokra; meleglevegővel

működő gyógyászati készülékek; meleg levegővel működő vibrátorok orvosi használatra; mellszívók [szoptató

anyáknak]; merevítő készülékek gyógyászati célokra; mikrodermabráziós készülékek; műállkapcsok; műbőr

sebészeti használatra; műfogak;műfogsorok; műmellek; műszemek; műtőasztalok; művégtagok; nyelvkaparók;

ofthalmométerek; ortopéd lábbelik; ortopédiai cikkek; ortopédiai cipőtalpak; ortopédiai kötések ízületekre;

ortopédiai övek, derékkötők; ortopédiai térdvédők; orvosi köpölyözőüvegek; orvosi táskák; övek, elektromos,

gyógyászati használatra; övek gyógyászati célra; óvszerek; párnák gyógyászati használatra; párnák [tasakok]

felfekvés megelőzésére; permetezők, porlasztók gyógyászati használatra; pesszáriumok; pulzusmérők;

pumpákgyógyászati használatra; radiológiai ernyők gyógyászati használatra; radiológiai készülékek gyógyászati

használatra; radioterápiás készülékek; rádiumcsövek gyógyászati használatra; rögzítők implantátumokhoz;

röntgencsövek gyógyászati használatra;röntgenfelvételek gyógyászati használatra; röntgenkészülékek gyógyászati

használatra; röntgensugarak előállítására szolgáló készülékek és berendezések gyógyászati használatra;

röntgensugárzás elleni védőfelszerelések gyógyászati használatra; rugalmasharisnyák [sebészeti használatra];

sebészeti beültetett anyagok; sebészeti fonalak; sebészeti kapcsok; sebészeti készülékek és eszközök; sebészeti

lepedők; sebészeti sínek, rögzítő kötések; sebészeti szivacsok; sebészeti tükrök; sebészeti

vágóeszközök;sebészkések; sebészollók; sebvarró bélhúr, katgut; sérvkötők; speciális műtőruházat; speciális

tartályok gyógyászati hulladékoknak; steril lepedők, sebészeti; süketség, nagyothallás kezelésére szolgáló

készülékek; székek orvosi vagy fogászatihasználatra; szemtükrök; szexbabák; szikék; szívütemadók,

pacemakerek; szobatoalettek; szondák, kutaszok; szondák [sebészeti]; szoptatáshoz használt készülékek;

sztetoszkópok; szülészeti fogók, forcepsek; szülészeti készülékek; szülészeti készülékekállatok részére; takarók,

elektromos fűtésű, gyógyászati használatra; tartályok gyógyszerek adagolására; táskák, tartótokok, speciális

gyógyászati műszereknek; terhességi övek; termoelektromos borogatások [sebészeti]; testgyakorlásra szolgáló

gyógyászatikészülékek; testrehabilitációs készülékek gyógyászati használatra; testüregek öblítésére szolgáló

készülékek; trokárok; tűk orvosi használatra; tyúkszemvágó kések; ujjvédők gyógyászati használatra; ultraibolya

lámpák gyógyászati használatra; ultraibolyasugárszűrők gyógyászati használatra; urológiai készülékek és

eszközök; varratanyagok; varratvarró tűk; véranalizáló készülékek; vérnyomásmérők; vibrációs masszírozó

készülékek; vibrátorok ágyakhoz; villanytermoforok [elektromos fűtésű párnák] gyógyászatihasználatra;

visszérharisnyák; vizeletgyűjtő edények; vizestömlők gyógyászati használatra; vörösvértest-számláló készülékek;

 zárófedők cumisüvegekhez (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  211.651

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01755

 ( 220 )  2013.06.19.

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

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

 ( 541 )  MULTISLIMS FRESH JASMINE

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

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

-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

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

 ( 111 )  211.652

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01553
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 ( 220 )  2013.05.30.

 ( 732 )  Magyar Szocialista Párt, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pink Marianna, Dr. Pink Marianna Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Társadalmi jellegű szolgáltatások (politikai párttevékenység).

 ( 111 )  211.653

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01756

 ( 220 )  2013.06.19.

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

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MULTISLIMS LILY

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

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

-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

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

 ( 111 )  211.654

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01557

 ( 220 )  2013.05.30.

 ( 732 )  Magyar Szocialista Párt, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pink Marianna, Dr. Pink Marianna Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 591 )

 ( 511 )   45    Társadalmi jellegű szolgáltatások (politikai párttevékenység).

 ( 111 )  211.655

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01562

 ( 220 )  2013.06.03.

 ( 732 )  UTASSY-VAS-KER Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Holtzer Olivér, Eger

 ( 541 )  iPipe

 ( 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; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 ( 111 )  211.656
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 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01743

 ( 220 )  2013.06.17.

 ( 732 )  "JOBE" Kft., Bag (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Felsőruházat.

 ( 111 )  211.657

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01750

 ( 220 )  2013.06.19.

 ( 732 )  Vidámságok Háza Óvoda és Bölcsöde Nonprofit Közhasznú Kft., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Varga József, Tatabánya

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás, óvodák (nevelés).

  43    Óvodák.

 ( 111 )  211.658

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01552

 ( 220 )  2013.05.30.

 ( 732 )  Magyar Szocialista Párt, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pink Marianna, Dr. Pink Marianna Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Társadalmi jellegű szolgáltatások (politikai párttevékenység).

 ( 111 )  211.659

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01555

 ( 220 )  2013.05.30.

 ( 732 )  Magyar Szocialista Párt, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pink Marianna, Dr. Pink Marianna Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   45    Társadalmi jellegű szolgáltatások (politikai párttevékenység).

 ( 111 )  211.660

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 02148

 ( 220 )  2013.07.25.

 ( 732 )  Scitec Ipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   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).

 ( 111 )  211.661

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01356

 ( 220 )  2013.05.17.

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csabai Marianna ügyvéd, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Szaloncukor és alapanyagai (amelyek ebbe az osztályba tartoznak).

 ( 111 )  211.662

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01162

 ( 220 )  2013.05.02.

 ( 732 )  Gyurcsány Bálint, Budapest (HU)

 ( 541 )  pálinkalendárium

 ( 511 )   16    Naptárak.

  33    Pálinka.

 ( 111 )  211.663
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 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 12 02021

 ( 220 )  2012.06.11.

 ( 732 )  WhiskyNet Kft., Szentendre (HU)

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

 ( 541 )  WhiskyNet

 ( 511 )  35    Szeszesitalok, különös tekintettel whisky-k reklámozása; kereskedelmi ügyletei; e-kereskedelme,

 kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  211.664

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 02294

 ( 220 )  2013.08.12.

 ( 732 )  EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás készítmények orvosi használatra;

 bébiételek; fertőtlenítőszerek; készítmények kártékony állatok irtására, gombaölő szerek, gyomirtók.

 ( 111 )  211.665

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01206

 ( 220 )  2013.05.06.

 ( 732 )  Big Bus Tours Limited (a British private limited company), London (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Buszos körutak biztosítása; városnéző szolgáltatások; körutazások biztosítása és intézése; utazásra és

városnézésre vonatkozó turistatájékoztatás és tanácsadói szolgáltatások; buszkölcsönzés, ideértve a

 filmforgatásokat és videoreklámokat.

 ( 111 )  211.666

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 210 )  M 13 01209

 ( 220 )  2013.05.06.

 ( 732 )  Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ács Szilvia, Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; kollégiumok, internátusok;konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező

tanfolyamok; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatásivizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk,
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nem letölthetők; sportlétesítmények üzemeltetése; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése;

 szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 42    Dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; kutatás és fejlesztés mások részére; számítógépes rendszerek

elemzése; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok

 kölcsönzése; számítógép-programozás;számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 111 )  211.667

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 01070

 ( 220 )  2013.04.22.

 ( 732 )  Neato Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szedlár Anna, Szedlár Anna 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, digitálisrögzítésű média; szerkezetek

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

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

 valamennyiáru).

  16    Fényképek [nyomtatott].

  40    Fényképnyomás; fénynyomat, fotogravűr.

 ( 111 )  211.668

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 01071

 ( 220 )  2013.04.22.

 ( 732 )  Sanoma Media Budapest Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  NŐK LAPJA KONYHA

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

termékek, újságok, 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 szereplővalamennyi áru).

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

ügyletekről; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése;

hirdetési oldalak készítése; információ éstanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek,

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; közvélemény kutatás; kutatásokügyletekkel

kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] kölesönzése és terjesztése;

reklámfilmek előállítása;reklámidő bérlete távközlési médiumban; rádiós reklámozás; reklámszövegek

szerkesztése és publikálása; statisztikák összeállítása; számítógépes nyilvántartások kezelése; telemarketing

szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatásokhirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás,

 üzleti információk; internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, elektronikus könyvek és
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folyóiratok on-line és print kiadása, on-line elérhető elektronikus publikációk; eszmecserék, kollokviumok,

konferenciák és más rendezvények szervezése éslebonyolítása; oktatás, oktatási célú rendezvények szervezése és

 lebonyolítása.

 ( 111 )  211.669

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 01257

 ( 220 )  2013.05.10.

 ( 732 )  Orosz Attila, Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Vatta, vatta labda, vatta korong kozmetikai használatra, fültisztító pálcika.

 5    Női higiéniás termékek, úgymint tisztasági betétek, egészségügyi betétek és tamponok.

 ( 111 )  211.670

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 01453

 ( 220 )  2013.05.24.

 ( 732 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

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

 áru).

 ( 111 )  211.671

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 01459

 ( 220 )  2013.05.28.

 ( 732 )  Debreceni Csoport Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok.

 29    Húsipari termékek, ezen belül húskészítmények, vörösáruk, szárazáruk, töltelékáruk, baromfi és sertéshús

 termékek.
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 ( 111 )  211.672

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 01471

 ( 220 )  2013.05.28.

 ( 732 )  M-Sector Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Telefontartó bőrből, lőszertartó bőrből, puff bőrből, különböző táskák, tartók bőrből, neszeszer, pénztárca

 bőrből, fegyvertok bőrből, távcsővédő bőrből, fegyverszíjj, lőzsák bőrből.

 24    Telefontartó textilből, lőszertartó textilből, űlőpárna, törölköző, konyhaszett, díszterítő, puff textilből,

különböző táskák, tartók textilből, pénztárca textilből, díszpárna, fegyvertok textilből, tányéralátét és poháralátét,

 távcsővédő textilből,üléshuzat, lőzsák textilből.

  25    Pólók, kötények, lábszárvédők (kamáslik), sapkák, derékvédők, kabátok, pulóverek, ingek.

 ( 111 )  211.673

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 01649

 ( 220 )  2013.06.10.

 ( 732 )  "CITY TOUR Hop on Hop off" Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.674

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 01650

 ( 220 )  2013.06.10.

 ( 732 )  "CITY TOUR Hop on Hop off" Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  ( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.675

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 01651

 ( 220 )  2013.06.10.
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 ( 732 )  "CITY TOUR Hop on Hop off" Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  ( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.676

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 01652

 ( 220 )  2013.06.10.

 ( 732 )  "CITY TOUR Hop on Hop off" Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  ( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.677

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 01860

 ( 220 )  2013.06.28.

 ( 732 )  FE-GROUP INVEST Vagyonkezelő, Tanácsadó és Nagykereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Feldolgozatlan műanyagok, feldolgozatlan újrahasznosított PET mint félkész termékek, úgymint lapok és

 fóliák, palackok nyersanyaga élelmiszeripari felhasználásra.

 17    Félkész műanyag termékek; extrudált műanyag gyártásban való felhasználásra; műgyanták újrahasznosított

 PET, lapok és fóliák, palackok nyersanyaga élelmiszeripari célú felhasználásra.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra, köztük újrahasznosított műanyag palackok és

 tartályok.

 ( 111 )  211.678

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 01861

 ( 220 )  2013.06.28.

 ( 732 )  KASSA-SK-2008 Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csiki Tamás ügyvéd, Csiki és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  211.679

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 01717

 ( 220 )  2013.06.13.

 ( 732 )  Csernik István, Magyarhertelend (HU)

 ( 541 )  CSERNICUM

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

 áru).

 ( 111 )  211.680

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 01721

 ( 220 )  2013.06.14.

 ( 732 )  Core Venture Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

 ( 111 )  211.681

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 00932

 ( 220 )  2013.04.09.

 ( 732 )  HBL PRODUKCIÓ Kft., Dorog (HU)

 ( 740 )  dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda, Dorog
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Babákkal/csecsemőkkel kapcsolatos mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek),

 DVD-k és egyéb digitálisan rögzített média.

 16    Babákkal/csecsemőkkel kapcsolatos papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari

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

 anyagok művészek részére; tanítási és oktatásianyagok (készülékek kivételével).

 41    Babákkal/csecsemőkkel kapcsolatos nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

 tevékenységek.

 ( 111 )  211.682

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 01526

 ( 220 )  2013.05.29.

 ( 732 )  Strauss Coffee B.V., Amstelveen (NL)

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

 ( 541 )  FORT

 ( 511 )   30    Kávé.

 ( 111 )  211.683

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 01912

 ( 220 )  2013.07.02.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Tisztító-, fényesítő-, súrolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek;

 fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; bébiételek; fertőtelenítőszerek; gyógynövények, gyógynövény

kivonatok; gyógyteák; gyógycukor; étrendkiegészítők emberek számára orvosi célokra; gyógyhatású termékek,

légfrissítők, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra, tapaszok, termálvizek, vitaminkészítmények,

 molyirtószerek.

 30    Teák, kakaó, kávé, kávépótló szerek; gabonakészítmények; táplálékkiegészítők; fűszeres mártások; méz;

 ecet.

 ( 111 )  211.684

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 01719

 ( 220 )  2013.06.13.

 ( 732 )  Konthermo Zrt., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   11    Fűtőberendezések; fűtőkazánok.

  37    Fűtőberendezések felszerelése és javítása.

 ( 111 )  211.685

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 01524

 ( 220 )  2013.05.29.

 ( 732 )  Strauss Coffee B.V., Amstelveen (NL)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé.

 ( 111 )  211.686

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 01911

 ( 220 )  2013.07.02.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Tisztító-, fényesítő-, súrolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek;

 fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; bébiételek; fertőtelenítőszerek; gyógynövények, gyógynövény

kivonatok; gyógyteák; gyógycukor; étrendkiegészítők emberek számára orvosi célokra; gyógyhatású termékek,

légfrissítők, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra, tapaszok, termálvizek, vitaminkészítmények,

 molyirtószerek.

 30    Teák, kakaó, kávé, kávépótló szerek; gabonakészítmények; táplálékkiegészítők; fűszeres mártások; méz;

 ecet.

 ( 111 )  211.687

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 01915

 ( 220 )  2013.07.04.

 ( 732 )  The Hoppies Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  The Hoppies

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

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

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

 valamennyiáru).

 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; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

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

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

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

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

 ( 111 )  211.688

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 01128

 ( 220 )  2013.04.29.

 ( 732 )  Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  211.689

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 01525

 ( 220 )  2013.05.29.

 ( 732 )  Liang Jiam, Budapest (HU)

 ( 541 )  L & J

 ( 511 )   35    Ruhakereskedés.

 ( 111 )  211.690

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 01902

 ( 220 )  2013.07.02.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Tisztító-, fényesítő-, súrolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek;

 fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;
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diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; bébiételek; fertőtelenítőszerek; gyógynövények, gyógynövény

kivonatok; gyógyteák; gyógycukor; étrendkiegészítők emberek számára orvosi célokra; gyógyhatású termékek,

légfrissítők, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra, tapaszok, termálvizek, vitaminkészítmények,

 molyirtószerek.

 30    Teák, kakaó, kávé, kávépótló szerek; gabonakészítmények; táplálékkiegészítők; fűszerek; mártások; méz;

 ecet.

 ( 111 )  211.691

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 02209

 ( 220 )  2013.08.02.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  BETAHART

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.692

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 01903

 ( 220 )  2013.07.02.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Tisztító-, fényesítő-, súrolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek;

 fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra;diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; bébiételek; fertőtelenítőszerek; gyógynövények,

gyógynövény kivonatok; gyógyteák; gyógycukor; étrendkiegészítők emberek számára orvosi célokra;

gyógyhatású termékek, légfrissítők, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra, tapaszok, termálvizek

 vitaminkészítmények, molyirtószerek.

 30    Teák, kakaó, kávé, kávépótló szerek; gabonakészítmények; táplálékkiegészítők; fűszerek; mártások; méz;

 ecet.

 ( 111 )  211.693

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 01720

 ( 220 )  2013.06.14.

 ( 732 )  Core Venture Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Core Venture

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

 ( 111 )  211.694

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 01329
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 ( 220 )  2013.05.15.

 ( 732 )  GOLD RE MAGNA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Rajmund, dr. Nagy Rajmund Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Illatszerek, kozmetikai cikkek.

  35    Kereskedelmi ügyletek.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  211.695

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 01523

 ( 220 )  2013.05.29.

 ( 732 )  Strauss Coffee B.V., Amstelveen (NL)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé.

 ( 111 )  211.696

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 00739

 ( 220 )  2013.03.19.

 ( 732 )  JULIETTE 98 DIVATSTÚDIÓ Gyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Madarassy Tamás, Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  JULIETTE

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.697

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 13 01916

 ( 220 )  2013.07.04.

 ( 732 )  The Hoppies Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Klinger Dóra, Klinger Ügyvédi Iroda, 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, digitálisrögzítésű média; szerkezetek

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

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

 valamennyiáru).

 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; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

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

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

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

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

 ( 111 )  211.698

 ( 151 )  2014.01.07.

 ( 210 )  M 12 04402

 ( 220 )  2012.11.30.

 ( 732 )  IG+JM Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Körtesi Csongor (Infini Consult Kft.), Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Mezőgazdasági gépek.

  12    Pótkocsik, utánfutók [járművek].

 ( 111 )  211.699

 ( 151 )  2014.01.08.

 ( 210 )  M 13 00644

 ( 220 )  2013.03.11.

 ( 732 )  Duga Marcell, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Kászonyi Gabriella, Kászonyi Ügyvédi Iroda, Pécs
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( 546 )

 ( 511 )  36    Bérházak kezelése; ingatlankezelés; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek; irodák (ingatlanok)

 bérlete; lakásbérlet; lakásügynökségek; pénzügyi értékbecslés (ingatlan).

 42    Építési tervkészítés; építészet; energiatakarékossági tanácsadás; energia audit; minőség-ellenőrzés; műszaki

 kutatás; műszaki szakértői tevékenysége; műszaki nyelvtanulmányok készítése.

  45    Jogi kutatás; szellemi tulajdon használatának engedélyezése.

 ( 111 )  211.700

 ( 151 )  2014.01.08.

 ( 210 )  M 13 01420

 ( 220 )  2013.05.23.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Szemészeti gyógyászati és sebészeti készülékek és berendezések.

 ( 111 )  211.701

 ( 151 )  2014.01.08.

 ( 210 )  M 13 01222

 ( 220 )  2013.05.07.

 ( 732 )  Csillag Pál Rudolf 1/4, Budaörs (HU)

 Hajdu Róbert 1/4, Nyíregyháza (HU)

 Kriskó Linda 1/4, Kiskőrös (HU)

 Sebestyén Judit 1/4, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ba Mariann, Kiskőrös

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Szénsavas italok; alkoholmentes italok; limonádék.

 ( 111 )  211.702

 ( 151 )  2014.01.08.

 ( 210 )  M 13 01812

 ( 220 )  2013.06.25.

 ( 732 )  SHEKEL Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklám- kereskedelmi adminisztráció.

  36    Ingatlanközvetítés, ingatlanlízing, értékbecslés.

 ( 111 )  211.703
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 ( 151 )  2014.01.08.

 ( 210 )  M 13 01809

 ( 220 )  2013.06.24.

 ( 732 )  Vobis Expert Kft., Tamási (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Ásványi tüzelőanyagok, fűtőanyagok, éghető gáz, légnemű üzemanyag-keverékek, palackos gáz.

 ( 111 )  211.704

 ( 151 )  2014.01.08.

 ( 210 )  M 13 01613

 ( 220 )  2013.06.07.

 ( 732 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

  30    Ételízesítők, paprikakrémek, darált paprika, fűszeres mártások, fűszerek árukra.

 ( 111 )  211.705

 ( 151 )  2014.01.08.

 ( 210 )  M 13 00838

 ( 220 )  2013.03.29.

 ( 732 )  MLM Diszkont Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

 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).

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); webshopon keresztüli értékesítés, kiskereskedelmi

 értékesítés.

 ( 111 )  211.706

 ( 151 )  2014.01.08.

 ( 210 )  M 13 01617

 ( 220 )  2013.06.07.

 ( 732 )  MACCORP ITALIANAS.p.A., 520121 Milano Italy (IT)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   36    Finanszírozással és biztosítással kapcsolatos szolgáltatások, pénzváltás.
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 ( 111 )  211.707

 ( 151 )  2014.01.09.

 ( 210 )  M 13 00871

 ( 220 )  2013.04.04.

 ( 732 )  HVG Kiadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hámori Sándor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek; papíripari ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; írógépek és irodai cikkek

 (bútorok kivételével); tanítási és oktatásianyagok (készülékek kivételével); nyomdabetűk; klisék.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  211.708

 ( 151 )  2014.01.09.

 ( 210 )  M 13 01274

 ( 220 )  2013.05.13.

 ( 732 )  dr. Szabó Agrokémiai Kft., Zalaszentgrót (HU)

 ( 541 )  N-micro

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek a gombaölő, gyomirtó, rovarirtó és

parazitaölő szerek kivételével; mezőgazdasági vegyi termékek, kivéve a gombaölő, a gyomirtó, a rovarölő és

parazitaölő szereket; műtrágyák; trágyák,növények növekedését szabályozó készítmények; talajkondicionáló

 vegyi termékek.

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

 (herbicidek).

  31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; vetőmagok.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása, kamionos szállítás; szállítási szolgáltatások; áruk csomagolása;

 áruszállítás.

 ( 111 )  211.709

 ( 151 )  2014.01.09.

 ( 210 )  M 13 01664

 ( 220 )  2013.06.11.

 ( 732 )  Human Operator Munkaügyi és Személyzeti Szolgáltató Zrt., Szombathely (HU)

 ( 740 )  dr. Muszka Sándor, dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PANDORA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

 ( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek
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és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  211.710

 ( 151 )  2014.01.09.

 ( 210 )  M 13 01848

 ( 220 )  2013.06.28.

 ( 732 )  Napfényes Major Kertészeti Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Kellermann Dániel János, Debrecen

 ( 541 )  FRISS KOSÁR

 ( 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).

 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.711

 ( 151 )  2014.01.09.

 ( 210 )  M 13 01849

 ( 220 )  2013.06.28.

 ( 732 )  Napfényes Major Kertészeti Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Kellermann Dániel János, Debrecen

  

( 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).

 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  211.712

 ( 151 )  2014.01.09.

 ( 210 )  M 13 02038

 ( 220 )  2013.07.16.

 ( 732 )  JLM Powerline Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények.

 ( 111 )  211.713

 ( 151 )  2014.01.09.

 ( 210 )  M 13 02042

 ( 220 )  2013.07.16.

 ( 732 )  dr. Ékes Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Uszodavíz, fürdőmedencevíz és gyógyfürdővíz tisztító, fertőtlenítő, kezelő és karbantartó vegyszerek.

3    Fehérítőkészítmények, szappanok, illatszerek, illóolajak, illatosítók, kozmetikai készítmények, fodrászati

 készítmények, fogkrémek, testápolók, testkezelők készítmények.

5    Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; uszodavíz, fürdőmedence víz és gyógyfürdővíz fertőtlenítő

 készítmények, gombaölő szerek (fungicidek), étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  42    Tudományos kutatási szolgáltatások gyógyászati célra; kozmetikai kutatás.

  44    Orvosi-, állatgyógyászati-, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 111 )  211.714

 ( 151 )  2014.01.09.

 ( 210 )  M 13 02045

 ( 220 )  2013.07.16.

 ( 732 )  Precognox Informatikai Kft., Kaposvár (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, digitálisrögzítésű média; szerkezetek

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

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

 valamennyiáru).

  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 szereplővalamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  211.715

 ( 151 )  2014.01.09.

 ( 210 )  M 13 02048

 ( 220 )  2013.07.16.

 ( 732 )  Exclusive Immo Ingatlanforgalmazó Kft., Hévíz (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek; irodák [ingatlanok] bérlete;

 pénzügyi információk nyújtása; szállásügynökségek [apartmanok].

 ( 111 )  211.716

 ( 151 )  2014.01.09.

 ( 210 )  M 13 00800

 ( 220 )  2013.03.26.

 ( 732 )  Magyar Posta Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hencz János László, Magyar Posta Zrt. Jogi Igazgatóság, Budapest

 ( 541 )  POSTASZELET

 ( 511 )   30    Cukrászati készítmények, édesipari termékek, mogyorós termékek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.717

 ( 151 )  2014.01.09.

 ( 210 )  M 13 01391

 ( 220 )  2013.05.21.

 ( 732 )  KABA-ELZETT Zrt., Budapest (HU)

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

 Hennelné dr. Komor Ildikó, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SECLOX-ELZETT

 ( 511 )  6    Hengerzárbetétek (cilinderek); lakatok; kiegészítő zárak.

 ( 111 )  211.718

 ( 151 )  2014.01.09.

 ( 210 )  M 13 00987

 ( 220 )  2013.04.16.

 ( 732 )  ALPHASONIC Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

 42    Számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

 tanácsadás.

 ( 111 )  211.719

 ( 151 )  2014.01.09.

 ( 210 )  M 13 00984

 ( 220 )  2013.04.16.

 ( 732 )  Eko-Pharma Kft., Budapest (HU)
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 ( 541 )  APIDIÁR

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

 fertőtlenítőszerek; kártékony állatok számára szolgáló készítmények; gombaölő szerek, gyomirtó szerek.

 ( 111 )  211.720

 ( 151 )  2014.01.09.

 ( 210 )  M 13 01181

 ( 220 )  2013.04.30.

 ( 732 )  Tyre-Trans Kft., Miskolc (HU)

 ( 541 )  Mi felnizünk Önre!

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.721

 ( 151 )  2014.01.09.

 ( 210 )  M 13 01183

 ( 220 )  2013.05.03.

 ( 732 )  United Way Worldwide, Alexandria, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Kovári Zoltán, KOVÁRI ÉS TÁRSAI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  LIVE UNITED

 ( 511 )  35    Egyesületi szolgáltatások, nevezetesen, egyének és közösségek gazdasági érdekeinek előmozdítása önkéntes

 programok és közösségi szolgáltatási projektek szervezése és levezetése által.

  36    Jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen jótékony adománygyűjtés.

 ( 111 )  211.722

 ( 151 )  2014.01.09.

 ( 210 )  M 13 01178

 ( 220 )  2013.04.30.

 ( 732 )  Lámpa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Dr. Igali Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Acetilén fényszórók, akváriumi világítótestek, biztonsági lámpák, csillárok, elektromos ventilátorok

személyes használatra, égők, fénycsövek, fénycsövek világításra, fényszórók gépkocsikhoz, haranglámpák, gömb

alakú lámpabúrák, ívlámpák, izzószálas égők,jármű fényszórók, lámpák világításra, lámpák gépkocsikhoz,

lámpák karácsonyfákhoz, ventilátorok (légkondicionáló), vetítőlámpák, világító berendezések és készülékek,

 villanykörték, villanykörték, elektromos.

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában,

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

eladási propaganda mások számára, hirdetési helykölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi vagy reklámcélúkiállítások

szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton, outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], piaci tanulmányok, piackutatás,

reklámanyag naprakész állapotbahozása, reklámozás, reklámszövegek publikálása, segítségnyújtás kereskedelmi

vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, számítógépes nyilvántartások kezelése, üzleti
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 felvilágosítás, tájékoztatás, üzletszervezési tanácsadás.

 42    Szerverbérlés, szoftverek, mint szolgáltatások, számítógép-szoftver fenntartása, számítógépprogramok

 kidolgozása, web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  211.723

 ( 151 )  2014.01.09.

 ( 210 )  M 13 01387

 ( 220 )  2013.05.16.

 ( 732 )  Lukács Ernő, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, Budapest

  

( 591 )

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

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

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  211.724

 ( 151 )  2014.01.09.

 ( 210 )  M 13 01388

 ( 220 )  2013.05.16.

 ( 732 )  Lukács Ernő, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 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).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 ( 111 )  211.725

 ( 151 )  2014.01.10.

 ( 210 )  M 13 01675

 ( 220 )  2012.04.06.

 ( 732 )  Mirato S.P.A., Landiona (Novara) (IT)

 ( 740 )  dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai készítmények, fogkrémek, dezodorok,krémek és naptejek,

napozás utáni krémek és napozás nélküli barnító krémek; borotvakrémek és borotválokzás utáni arcszeszek;

hajápoló és hajkondicionáló készítmények,samponok, balzsamok és hajzselék; arclemosók, arckrémek, testápoló

krémek és olajok, intim mosakodó szerek, hintőporok, sminktermékek, körömfény, körömlakk és

 körömlakklemosó, habfürdők és tusfürdők.

 ( 111 )  211.726

 ( 151 )  2014.01.10.

 ( 210 )  M 13 01668

 ( 220 )  2013.06.11.

 ( 732 )  Brown-Forman Corporation, Louisville, Ky (US)

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

 ( 541 )  EL JIMADOR

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), beleértve az égetett szeszes italokat.

 ( 111 )  211.727

 ( 151 )  2014.01.10.

 ( 210 )  M 13 01881

 ( 220 )  2013.07.01.

 ( 732 )  Unilever Israel Foods Ltd., Haifa (IL)

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

 ( 541 )  KARIOT

 ( 511 )   30    Gabonafélék és gabonából készült termékek.

 ( 111 )  211.728

 ( 151 )  2014.01.10.

 ( 210 )  M 13 02069

 ( 220 )  2013.07.18.

 ( 732 )  Bnetwork International LLC, Wilmington, Delaware, State of Delaware (US)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Újságok, folyóiratok, könyvek, szakfolyóiratok, albumok, katalógusok.

 35    Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklámtevékenységek; információk

 számítógépes adatbázisban való rendezése; piaci tanulmányok; üzletszervezési- és üzletvezetési tanácsadás.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek, továbbá alkusz/ügynöki tevékenységek;

bankügyeletek; biztosítási tanácsadás; tőkekihelyezés, tőkeberuházás, vagyonkezelés, zálogkölcsönzés,

 pénzváltás, valamint faktorálási, finanszírozásiszolgáltatások, hitelközvetítés és tanácsadás.

 38    Elektronikus levelezés, e-mail; számítógép terminálok közötti összeköttetések; üzenetek és képek

 továbbítása számítógépek segítségével.

  41    Oktatás; szakmai képzés és ezzel kapcsolatos rendezvények szervezése; könyvkiadás.

  42    Számítástechnikai szoftvertervezés és -üzemeltetés.

  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyes és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  211.729

 ( 151 )  2014.01.10.

 ( 210 )  M 13 02070
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 ( 220 )  2013.07.18.

 ( 732 )  Bnetwork International LLC, Wilmington, Delaware, State of Delaware (US)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Újságok, folyóiratok, könyvek, szakfolyóiratok, albumok, katalógusok.

 35    Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklámtevékenységek; információk

 számítógépes adatbázisban való rendezés; piaci tanulmányok; üzletszervezési-és üzletvezetési tanácsadás.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek, továbbá alkusz/ügynöki tevékenységek;

bankügyeletek; biztosítási tanácsadás; tőkekihelyezés, tőkeberuházás, vagyonkezelés, zálogkölcsönzés,

 pénzváltás, valamint faktorálási, finanszírozásiszolgáltatások, hitelközvetítés és tanácsadás.

 38    Elektronikus levelezés, e-mail; számítógép terminálok közötti összeköttetések; üzenetek és képek

 továbbítása számítógépek segítségével.

  41    Oktatás; szakmai képzés és ezzel kapcsolatos rendezvények szervezése; könyvkiadás.

  42    Számítástechnikai szaftvertervezés és -üzemeltetés.

  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyes és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  211.730

 ( 151 )  2014.01.10.

 ( 210 )  M 13 02071

 ( 220 )  2013.07.18.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.731

 ( 151 )  2014.01.10.

 ( 210 )  M 13 01936

 ( 220 )  2013.07.05.

 ( 732 )  MAKENKA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Péntek-Kovács Enikő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szakmai képzés, sporttevékenységek; coaching (tréning); filmek gyártása (tornaDVD); fitnesztanfolyamok

 vezetése.

 ( 111 )  211.732

 ( 151 )  2014.01.10.

 ( 210 )  M 13 00950

 ( 220 )  2013.04.10.

 ( 732 )  Budget Rent A Car System, Inc. (a Delaware corporation), Parsippany, New Jersey (US)

 ( 300 )  85/750,569 2012.10.10. US

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos és tudományos célra szolgáló berendezések; számítógép szoftver járműkölcsönző irodák részére a

foglalások és a járművek nyomon követésére és a járművekre, az ügyfelekre és a bérlésekre vonatkozó adatok
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karbantartására; járműkölcsönzésekrögzítésével kapcsolatos számítógép szoftverek; letölthető szoftverek

mobilalkalmazásokhoz járműkölcsönzési és lízing szolgáltatásokhoz; Globális Helymeghatározó Rendszer (GPS);

számítógépeket tartalmazó interaktív internet terminálok, számítógépeshardverek, számítógép perifériák és

számítógép operációs szoftverek járműkölcsönző és lízing szolgálatok használatára; navigációs készülékek

járművek részére; műholdas rádiók; telekommunikációs és adathálózati hardverek, nevezetesen hang-, adat-

ésvideós közlemények összetett hálózati infrastruktúrákon és kommunikációs protokollokon keresztül történő

 átadására és összegyűjtésére szolgáló eszközök.

 12    Járművek, személygépkocsik, autóbuszok; buszok és szerkezeti elemeik; rendszámtábla keretek;

gépjárművek, nevezetesen személygépkocsik, teherautók, furgonok, sportcélú haszonjárművek és azok szerkezeti

 elemei; utánfutók.

 16    Papíráruk és nyomtatványok; könyvecskék az utazás, a járműkölcsönzés és a szállítás területén; naptárak;

utazási témájú képes újságok; tollak; turisztikai brosúrák; útikönyvek, térképek, formanyomtatványok, nyomtatott

anyagok, nevezetesen feliratok,könyvek, kézikönyvek, tervezetek, hírlevelek, tájékoztató kártyák és brosúrák az

 utazás, a járműkölcsönzés és a szállítás területén.

 35    Reklámozási és üzleti szolgáltatások, üzleti adminisztráció a szállítás és házhozszállítás területén;

ügyfélhűség szolgáltatások és ügyfélklub szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámozási célokhoz;

segítségnyújtás az üzleti menedzsmentbenjárműkölcsönző és lízing létesítmények létrehozásához és/vagy

működtetéséhez; internetes kiskereskedelmi szolgáltatások gépjárművekhez; ösztönző jutalom programok

biztosítása ügyfelek részére hűségpontok kibocsátása és feldolgozása útján a vállalatáruinak és szolgáltatásainak

internetes vásárlásáért; ösztönző jutalom programok biztosítása ügyfelek részére hűségkuponok kibocsátása és

feldolgozása útján a közreműködő vállalkozások szolgáltatásainak gyakori használatáért; járművek

bérbeadásánakmenedzselése a közszférában; szállítási dokumentáció biztosítása mások részére; szállítás

 menedzsment szolgáltatások, nevezetesen személyszállítás tervezése és szervezése mások számára.

  36    Pénzügyi szolgáltatások; kuponok biztosítása szállítási költségek kifizetéséhez.

 37    Javítási szolgáltatások; sürgősségi közúti segítségnyújtási szolgáltatások nevezetesen közúti

segítségnyújtást, gumicserét, sürgősségi üzemanyag biztosítást, az akkumulátor betolásos indítását igénylő

 telefonhívások fogadása.

 39    Szállítási és raktározási szolgáltatások; utazások szervezése; autóbuszos szállítás, autóbérlés; gépkocsival

történő szállítás; sofőr szolgáltatások; utazással kapcsolatos intézkedések szervezése egyének és csoportok

számára; közúti sürgősségisegítségnyújtási szolgáltatások, nevezetesen vontatás, csörlős vontatás és

kulcsszállítási szolgáltatások; személygépkocsi lízing; autólízing; teherautólízing; gépjármű-lízing; szállítással

kapcsolatos foglalások; szállítással kapcsolatos internetesfoglalási szolgáltatások; utas szállítás; interneten

kutatható, utazással kapcsolatos tájékoztatást nyújtó számítógépes adatbázis biztosítása; utazási tájékoztatás

nyújtása; bérelt autók foglalása; furgon bérlés; GPS berendezések bérlése navigációcéljára; teherautó bérlés;

gépjárművek bérlése; utas szállítás; szállítással kapcsolatos tanácsadás; szállítással kapcsolatos tájékoztatás;

utazási ügynökségi szolgáltatások, nevezetesen szállítással kapcsolatos foglalások; szállítási

 foglalásokkalkapcsolatos szolgáltatások; utazási klubok; útitervek kialakítása; járművezetési szolgáltatások.

  41    Oktatás és szórakoztatás; klubtagsági szolgáltatások.

 42    Számítógépes és tudományos szolgáltatások; internetes oldalak kialakítása utasok számára utazások

 foglalása céljából.

 ( 111 )  211.733

 ( 151 )  2014.01.10.

 ( 210 )  M 13 00951

 ( 220 )  2013.04.10.

 ( 732 )  Budget Rent A Car System, Inc. (a Delaware corporation), Parsippany, New Jersey (US)

 ( 300 )  85/750,577 2012.10.10. US

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 2. szám, 2014.01.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M128



  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos és tudományos célra szolgáló berendezések; számítógép szoftver járműkölcsönző irodák részére a

foglalások és a járművek nyomon követésére és a járművekre, az ügyfelekre és a bérlésekre vonatkozó adatok

karbantartására; járműkölcsönzésekrögzítésével kapcsolatos számítógép szoftverek; letölthető szoftverek

mobilalkalmazásokhoz járműkölcsönzési és lízing szolgáltatásokhoz; Globális Helymeghatározó Rendszer (GPS);

számítógépeket tartalmazó interaktív internet terminálok, számítógépeshardverek, számítógép perifériák és

számítógép operációs szoftverek járműkölcsönző és lízing szolgálatok használatára; navigációs készülékek

járművek részére; műholdas rádiók; telekommunikációs és adathálózati hardverek, nevezetesen hang-, adat-

ésvideós közlemények összetett hálózati infrastruktúrákon és kommunikációs protokollokon keresztül történő

 átadására és összegyűjtésére szolgáló eszközök.

 12    Járművek, személygépkocsik, autóbuszok; buszok és szerkezeti elemeik; rendszámtábla keretek;

gépjárművek, nevezetesen személygépkocsik, teherautók, furgonok, sportcélú haszonjárművek és azok szerkezeti

 elemei; utánfutók.

 16    Papíráruk és nyomtatványok; könyvecskék az utazás, a járműkölcsönzés és a szállítás területén; naptárak;

utazási témájú képes újságok; tollak; turisztikai brosúrák; útikönyvek, térképek, formanyomtatványok, nyomtatott

anyagok, nevezetesen feliratok,könyvek, kézikönyvek, tervezetek, hírlevelek, tájékoztató kártyák és brosúrák az

 utazás, a járműkölcsönzés és a szállítás területén.

 35    Reklámozási és üzleti szolgáltatások, üzleti adminisztráció a szállítás és házhozszállítás területén;

ügyfélhűség szolgáltatások és ügyfélklub szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámozási célokhoz;

segítségnyújtás az üzleti menedzsmentbenjárműkölcsönző és lízing létesítmények létrehozásához és/vagy

működtetéséhez; internetes kiskereskedelmi szolgáltatások gépjárművekhez; ösztönző jutalom programok

biztosítása ügyfelek részére hűségpontok kibocsátása és feldolgozása útján a vállalatáruinak és szolgáltatásainak

internetes vásárlásáért; ösztönző jutalom programok biztosítása ügyfelek részére hűségkuponok kibocsátása és

feldolgozása útján a közreműködő vállalkozások szolgáltatásainak gyakori használatáért; járművek

bérbeadásánakmenedzselése a közszférában; szállítási dokumentáció biztosítása mások részére; szállítás

 menedzsment szolgáltatások, nevezetesen személyszállítás tervezése és szervezése mások számára.

  36    Pénzügyi szolgáltatások; kuponok biztosítása szállítási költségek kifizetéséhez.

 37    Javítási szolgáltatások; sürgősségi közúti segítségnyújtási szolgáltatások nevezetesen közúti

segítségnyújtást, gumicserét, sürgősségi üzemanyag biztosítást, az akkumulátor betolásos indítását igénylő

 telefonhívások fogadása.

 39    Szállítási és raktározási szolgáltatások; utazások szervezése; autóbuszos szállítás, autóbérlés; gépkocsival

történő szállítás; sofőr szolgáltatások; utazással kapcsolatos intézkedések szervezése egyének és csoportok

számára; közúti sürgősségisegítségnyújtási szolgáltatások, nevezetesen vontatás, csörlős vontatás és

kulcsszállítási szolgáltatások; személygépkocsi lízing; autólízing; teherautólízing; gépjármű-lízing; szállítással

kapcsolatos foglalások; szállítással kapcsolatos internetesfoglalási szolgáltatások; utas szállítás; interneten

kutatható, utazással kapcsolatos tájékoztatást nyújtó számítógépes adatbázis biztosítása; utazási tájékoztatás

nyújtása; bérelt autók foglalása; furgon bérlés; GPS berendezések bérlése navigációcéljára; teherautó bérlés;

gépjárművek bérlése; utas szállítás; szállítással kapcsolatos tanácsadás; szállítással kapcsolatos tájékoztatás;

utazási ügynökségi szolgáltatások, nevezetesen szállítással kapcsolatos foglalások; szállítási

 foglalásokkalkapcsolatos szolgáltatások; utazási klubok; útitervek kialakítása; járművezetési szolgáltatások.

  41    Oktatás és szórakoztatás; klubtagsági szolgáltatások.

 42    Számítógépes és tudományos szolgáltatások; internetes oldalak kialakítása utasok számára utazások

 foglalása céljából.

 ( 111 )  211.734

 ( 151 )  2014.01.10.

 ( 210 )  M 13 00949

 ( 220 )  2013.04.10.
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 ( 732 )  Budget Rent A Car System, Inc. (a Delaware corporation), Parsippany, New Jersey (US)

 ( 300 )  85/750,549 2012.10.10. US

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos és tudományos célra szolgáló berendezések; számítógép szoftver járműkölcsönző irodák részére a

foglalások és a járművek nyomon követésére és a járművekre, az ügyfelekre és a bérlésekre vonatkozó adatok

karbantartására; járműkölcsönzésekrögzítésével kapcsolatos számítógép szoftverek; letölthető szoftverek

mobilalkalmazásokhoz járműkölcsönzési és lízing szolgáltatásokhoz; Globális Helymeghatározó Rendszer (GPS);

számítógépeket tartalmazó interaktív internet terminálok, számítógépeshardverek, számítógép perifériák és

számítógép operációs szoftverek járműkölcsönző és lízing szolgálatok használatára; navigációs készülékek

járművek részére; műholdas rádiók; telekommunikációs és adathálózati hardverek, nevezetesen hang-, adat-

ésvideós közlemények összetett hálózati infrastruktúrákon és kommunikációs protokollokon keresztül történő

 átadására és összegyűjtésére szolgáló eszközök.

 12    Járművek, személygépkocsik, autóbuszok; buszok és szerkezeti elemeik; rendszámtábla keretek;

gépjárművek, nevezetesen személygépkocsik, teherautók, furgonok, sportcélú haszonjárművek és azok szerkezeti

 elemei; utánfutók.

 16    Papíráruk és nyomtatványok; könyvecskék az utazás, a járműkölcsönzés és a szállítás területén; naptárak;

utazási témájú képes újságok; tollak; turisztikai brosúrák; útikönyvek, térképek, formanyomtatványok, nyomtatott

anyagok, nevezetesen feliratok,könyvek, kézikönyvek, tervezetek, hírlevelek, tájékoztató kártyák és brosúrák az

 utazás, a járműkölcsönzés és a szállítás területén.

 35    Reklámozási és üzleti szolgáltatások, üzleti adminisztráció a szállítás és házhozszállítás területén;

ügyfélhűség szolgáltatások és ügyfélklub szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámozási célokhoz;

segítségnyújtás az üzleti menedzsmentbenjárműkölcsönző és lízing létesítmények létrehozásához és/vagy

működtetéséhez; internetes kiskereskedelmi szolgáltatások gépjárművekhez; ösztönző jutalom programok

biztosítása ügyfelek részére hűségpontok kibocsátása és feldolgozása útján a vállalatáruinak és szolgáltásainak

internetes vásárlásáért; ösztönző jutalom programok biztosítása ügyfelek részére hűségkuponok kibocsátása és

feldolgozása útján a közreműködő vállalkozások szolgáltatásainak gyakori használatáért; járművek

bérbeadásánakmenedzselése a közszférában; szállítási dokumentáció biztosítása mások részére; szállítás

 menedzsment szolgáltatások, nevezetesen személyszállítás tervezése és szervezése mások számára.

  36    Pénzügyi szolgáltatások; kuponok biztosítása szállítási költségek kifizetéséhez.

 37    Javítási szolgáltatások; sürgősségi közúti segítségnyújtási szolgáltatások nevezetesen közúti

segítségnyújtást, gumicserét, sürgősségi üzemanyag biztosítást, az akkumulátor betolásos indítását igénylő

 telefonhívások fogadása.

 39    Szállítási és raktározási szolgáltatások; utazások szervezése; autóbuszos szállítás, autóbérlés; gépkocsival

történő szállítás; sofőr szolgáltatások; utazással kapcsolatos intézkedések szervezése egyének és csoportok

számára; közúti sürgősségisegítségnyújtási szolgáltatások, nevezetesen vontatás, csörlős vontatás és

kulcsszállítási szolgáltatások; személygépkocsi lízing; autólízing; teherautólízing; gépjármű-lízing; szállítással

kapcsolatos foglalások; szállítással kapcsolatos internetesfoglalási szolgáltatások; utas szállítás; interneten

kutatható, utazással kapcsolatos tájékoztatást nyújtó számítógépes adatbázis biztosítása; utazási tájékoztatás

nyújtása; bérelt autók foglalása; furgon bérlés; GPS berendezések bérlése navigációcéljára; teherautó bérlés;

gépjárművek bérlése; utas szállítás; szállítással kapcsolatos tanácsadás; szállítással kapcsolatos tájékoztatás;

utazási ügynökségi szolgáltatások, nevezetesen szállítással kapcsolatos foglalások; szállítási

 foglalásokkalkapcsolatos szolgáltatások; utazási klubok; útitervek kialakítása; járművezetési szolgáltatások.

  41    Oktatás és szórakoztatás; klubtagsági szolgáltatások.
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 42    Számítógépes és tudományos szolgáltatások; internetes oldalak kialakítása utasok számára utazások

 foglalása céljából.

 ( 111 )  211.735

 ( 151 )  2014.01.10.

 ( 210 )  M 13 00954

 ( 220 )  2013.04.10.

 ( 732 )  Wizard Co., Inc. (organized and existing under the laws of state of Delaware), New Jersey (US)

 ( 300 )  85/755,976 2012.10.17. US

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

 ( 541 )  AVIS

 ( 511 ) 9    Elektromos és tudományos célra szolgáló berendezések; számítógép szoftver járműkölcsönző irodák részére a

foglalások és a járművek nyomon követésére és a járművekre, az ügyfelekre és a bérlésekre vonatkozó adatok

karbantartására; járműkölcsönzésekrögzítésével kapcsolatos számítógép szoftverek; letölthető szoftverek

mobilalkalmazásokhoz járműkölcsönzési és lízing szolgáltatásokhoz; Globális Helymeghatározó Rendszer (GPS);

számítógépeket tartalmazó interaktív internet terminálok, számítógépeshardverek, számítógép perifériák és

számítógép operációs szoftverek járműkölcsönző és lízing szolgálatok használatára; navigációs készülékek

járművek részére; műholdas rádiók; telekommunikációs és adathálózati hardverek, nevezetesen hang-, adat-

ésvideós közlemények összetett hálózati infrastruktúrákon és kommunikációs protokollokon keresztül történő

 átadására és összegyűjtésére szolgáló eszközök.

 12    Járművek, személygépkocsik, autóbuszok; buszok és szerkezeti elemeik; rendszámtábla keretek;

gépjárművek, nevezetesen személygépkocsik, teherautók, furgonok, sportcélú haszonjárművek és azok szerkezeti

 elemei; utánfutók.

 16    Papíráruk és nyomtatványok; könyvecskék az utazás, a járműkölcsönzés és a szállítás területén; naptárak;

utazási témájú képes újságok; tollak; turisztikai brosúrák; útikönyvek, térképek, formanyomtatványok, nyomtatott

anyagok, nevezetesen feliratok,könyvek, kézikönyvek, tervezetek, hírlevelek, tájékoztató kártyák és brosúrák az

 utazás, a járműkölcsönzés és a szállítás területén.

 35    Reklámozási és üzleti szolgáltatások, üzleti adminisztráció a szállítás és házhozszállítás területén;

ügyfélhűség szolgáltatások és ügyfélklub szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámozási célokhoz;

segítségnyújtás az üzleti menedzsmentbenjárműkölcsönző és lízing létesítmények létrehozásához és/vagy

működtetéséhez; internetes kiskereskedelmi szolgáltatások gépjárművekhez; ösztönző jutalom programok

biztosítása ügyfelek részére hűségpontok kibocsátása és feldolgozása útján a vállalatáruinak és szolgáltatásainak

internetes vásárlásáért; ösztönző jutalom programok biztosítása ügyfelek részére hűségkuponok kibocsátása és

feldolgozása útján a közreműködő vállalkozások szolgáltatásainak gyakori használatáért; járművek

bérbeadásánakmenedzselése a közszférában; szállítási dokumentáció biztosítása mások részére; szállítás

 menedzsment szolgáltatások, nevezetesen személyszállítás tervezése és szervezése mások számára.

  36    Pénzügyi szolgáltatások; kuponok biztosítása szállítási költségek kifizetéséhez.

 37    Javítási szolgáltatások; sürgősségi közúti segítségnyújtási szolgáltatások nevezetesen közúti

segítségnyújtást, gumicserét, sürgősségi üzemanyag biztosítást, az akkumulátor betolásos indítását igénylő

 telefonhívások fogadása.

 39    Szállítási és raktározási szolgáltatások; utazások szervezése; autóbuszos szállítás, autóbérlés; gépkocsival

történő szállítás; sofőr szolgáltatások; utazással kapcsolatos intézkedések szervezése egyének és csoportok

számára; közúti sürgősségisegítségnyújtási szolgáltatások, nevezetesen vontatás, csörlős vontatás és

kulcsszállítási szolgáltatások; személygépkocsi lízing; autólízing; teherautólízing; gépjármű-lízing; szállítással

kapcsolatos foglalások; szállítással kapcsolatos internetesfoglalási szolgáltatások; utas szállítás; interneten

kutatható, utazással kapcsolatos tájékoztatást nyújtó számítógépes adatbázis biztosítása; utazási tájékoztatás

nyújtása; bérelt autók foglalása; furgon bérlés; GPS berendezések bérlése navigációcéljára; teherautó bérlés;

gépjárművek bérlése; utas szállítás; szállítással kapcsolatos tanácsadás; szállítással kapcsolatos tájékoztatás;
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utazási ügynökségi szolgáltatások, nevezetesen szállítással kapcsolatos foglalások; szállítási

 foglalásokkalkapcsolatos szolgáltatások; utazási klubok; útitervek kialakítása; járművezetési szolgáltatások.

  41    Oktatás és szórakoztatás; klubtagsági szolgáltatások.

 42    Számítógépes és tudományos szolgáltatások; internetes oldalak kialakítása utasok számára utazások

 foglalása céljából.

 ( 111 )  211.736

 ( 151 )  2014.01.10.

 ( 210 )  M 13 00953

 ( 220 )  2013.04.10.

 ( 732 )  Wizard Co., Inc. (organized and existing under the laws of state of Delaware), New Jersey (US)

 ( 300 )  85/750,470 2012.10.10. US

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos és tudományos célra szolgáló berendezések; számítógép szoftver járműkölcsönző irodák részére a

foglalások és a járművek nyomon követésére és a járművekre, az ügyfelekre és a bérlésekre vonatkozó adatok

karbantartására; járműkölcsönzésekrögzítésével kapcsolatos számítógép szoftverek; letölthető szoftverek

mobilalkalmazásokhoz járműkölcsönzési és lízing szolgáltatásokhoz; Globális Helymeghatározó Rendszer (GPS);

számítógépeket tartalmazó interaktív internet terminálok, számítógépeshardverek, számítógép perifériák és

számítógép operációs szoftverek járműkölcsönző és lízing szolgálatok használatára; navigációs készülékek

járművek részére; műholdas rádiók; telekommunikációs és adathálózati hardverek, nevezetesen hang-, adat-

ésvideós közlemények összetett hálózati infrastruktúrákon és kommunikációs protokollokon keresztül történő

 átadására és összegyűjtésére szolgáló eszközök.

 12    Járművek, személygépkocsik, autóbuszok; buszok és szerkezeti elemeik; rendszámtábla keretek;

gépjárművek, nevezetesen személygépkocsik, teherautók, furgonok, sportcélú haszonjárművek és azok szerkezeti

 elemei; utánfutók.

 16    Papíráruk és nyomtatványok; könyvecskék az utazás, a járműkölcsönzés és a szállítás területén; naptárak;

utazási témájú képes újságok; tollak; turisztikai brosúrák; útikönyvek, térképek, formanyomtatványok, nyomtatott

anyagok, nevezetesen feliratok,könyvek, kézikönyvek, tervezetek, hírlevelek, tájékoztató kártyák és brosúrák az

 utazás, a járműkölcsönzés és a szállítás területén.

 35    Reklámozási és üzleti szolgáltatások, üzleti adminisztráció a szállítás és házhozszállítás területén;

ügyfélhűség szolgáltatások és ügyfélklub szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámozási célokhoz;

segítségnyújtás az üzleti menedzsmentbenjárműkölcsönző és lízing létesítmények létrehozásához és/vagy

működtetéséhez; internetes kiskereskedelmi szolgáltatások gépjárművekhez; ösztönző jutalom programok

biztosítása ügyfelek részére hűségpontok kibocsátása és feldolgozása útján a vállalatáruinak és szolgáltatásainak

internetes vásárlásáért; ösztönző jutalom programok biztosítása ügyfelek részére hűségkuponok kibocsátása és

feldolgozása útján a közreműködő vállalkozások szolgáltatásainak gyakori használatáért; járművek

bérbeadásánakmenedzselése a közszférában; szállítási dokumentáció biztosítása mások részére; szállítás

 menedzsment szolgáltatások, nevezetesen személyszállítás tervezése és szervezése mások számára.

  36    Pénzügyi szolgáltatások; kuponok biztosítása szállítási költségek kifizetéséhez.

 37    Javítási szolgáltatások; sürgősségi közúti segítségnyújtási szolgáltatások nevezetesen közúti

segítségnyújtást, gumicserét, sürgősségi üzemanyag biztosítást, az akkumulátor betolásos indítását igénylő

 telefonhívások fogadása.

 39    Szállítási és raktározási szolgáltatások; utazások szervezése; autóbuszos szállítás, autóbérlés; gépkocsival

történő szállítás; sofőr szolgáltatások; utazással kapcsolatos intézkedések szervezése egyének és csoportok

számára; közúti sürgősségisegítségnyújtási szolgáltatások, nevezetesen vontatás, csörlős vontatás és

kulcsszállítási szolgáltatások; személygépkocsi lízing; autólízing; teherautólízing; gépjármű-lízing; szállítással

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 2. szám, 2014.01.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M132



kapcsolatos foglalások; szállítással kapcsolatos internetesfoglalási szolgáltatások; utas szállítás; interneten

kutatható, utazással kapcsolatos tájékoztatást nyújtó számítógépes adatbázis biztosítása; utazási tájékoztatás

nyújtása; bérelt autók foglalása; furgon bérlés; GPS berendezések bérlése navigációcéljára; teherautó bérlés;

gépjárművek bérlése; utas szállítás; szállítással kapcsolatos tanácsadás; szállítással kapcsolatos tájékoztatás;

utazási ügynökségi szolgáltatások, nevezetesen szállítással kapcsolatos foglalások; szállítási

 foglalásokkalkapcsolatos szolgáltatások; utazási klubok; útitervek kialakítása; járművezetési szolgáltatások.

  41    Oktatás és szórakoztatás; klubtagsági szolgáltatások.

 42    Számítógépes és tudományos szolgáltatások; internetes oldalak kialakítása utasok számára utazások

 foglalása céljából.

 ( 111 )  211.737

 ( 151 )  2014.01.10.

 ( 210 )  M 13 00952

 ( 220 )  2013.04.10.

 ( 732 )  Wizard Co., Inc. (organized and existing under the laws of state of Delaware), New Jersey (US)

 ( 300 )  85/750,451 2012.10.10. US

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos és tudományos célra szolgáló berendezések; számítógép szoftver járműkölcsönző irodák részére a

foglalások és a járművek nyomon követésére és a járművekre, az ügyfelekre és a bérlésekre vonatkozó adatok

karbantartására; járműkölcsönzésekrögzítésével kapcsolatos számítógép szoftverek; letölthető szoftverek

mobilalkalmazásokhoz járműkölcsönzési és lízing szolgáltatásokhoz; Globális Helymeghatározó Rendszer (GPS);

számítógépeket tartalmazó interaktív internet terminálok, számítógépeshardverek, számítógép perifériák és

számítógép operációs szoftverek járműkölcsönző és lízing szolgálatok használatára; navigációs készülékek

járművek részére; műholdas rádiók; telekommunikációs és adathálózati hardverek, nevezetesen hang-, adat-

ésvideós közlemények összetett hálózati infrastruktúrákon és kommunikációs protokollokon keresztül történő

 átadására és összegyűjtésére szolgáló eszközök.

 12    Járművek, személygépkocsik, autóbuszok; buszok és szerkezeti elemeik; rendszámtábla keretek;

gépjárművek, nevezetesen személygépkocsik, teherautók, furgonok, sportcélú haszonjárművek és azok szerkezeti

 elemei; utánfutók.

 16    Papíráruk és nyomtatványok; könyvecskék az utazás, a járműkölcsönzés és a szállítás területén; naptárak;

utazási témájú képes újságok; tollak; turisztikai brosúrák; útikönyvek, térképek, formanyomtatványok, nyomtatott

anyagok, nevezetesen feliratok,könyvek, kézikönyvek, tervezetek, hírlevelek, tájékoztató kártyák és brosúrák az

 utazás, a járműkölcsönzés és a szállítás területén.

 35    Reklámozási és üzleti szolgáltatások, üzleti adminisztráció a szállítás és házhozszállítás területén;

ügyfélhűség szolgáltatások és ügyfélklub szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámozási célokhoz;

segítségnyújtás az üzleti menedzsmentbenjárműkölcsönző és lízing létesítmények létrehozásához és/vagy

működtetéséhez; internetes kiskereskedelmi szolgáltatások gépjárművekhez; ösztönző jutalom programok

biztosítása ügyfelek részére hűségpontok kibocsátása és feldolgozása útján a vállalatáruinak és szolgáltatásainak

internetes vásárlásáért; ösztönző jutalom programok biztosítása ügyfelek részére hűségkuponok kibocsátása és

feldolgozása útján a közreműködő vállalkozások szolgáltatásainak gyakori használatáért; járművek

bérbeadásánakmenedzselése a közszférában; szállítási dokumentáció biztosítása mások részére; szállítás

 menedzsment szolgáltatások, nevezetesen személyszállítás tervezése és szervezése mások számára.

  36    Pénzügyi szolgáltatások; kuponok biztosítása szállítási költségek kifizetéséhez.

 37    Javítási szolgáltatások; sürgősségi közúti segítségnyújtási szolgáltatások nevezetesen közúti

segítségnyújtást, gumicserét, sürgősségi üzemanyag biztosítást, az akkumulátor betolásos indítását igénylő

 telefonhívások fogadása.
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 39    Szállítási és raktározási szolgáltatások; utazások szervezése; autóbuszos szállítás, autóbérlés; gépkocsival

történő szállítás; sofőr szolgáltatások; utazással kapcsolatos intézkedések szervezése egyének és csoportok

számára; közúti sürgősségisegítségnyújtási szolgáltatások, nevezetesen vontatás, csörlős vontatás és

kulcsszállítási szolgáltatások; személygépkocsi lízing; autólízing; teherautólízing; gépjármű-lízing; szállítással

kapcsolatos foglalások; szállítással kapcsolatos internetesfoglalási szolgáltatások; utas szállítás; interneten

kutatható, utazással kapcsolatos tájékoztatást nyújtó számítógépes adatbázis biztosítása; utazási tájékoztatás

nyújtása; bérelt autók foglalása; furgon bérlés; GPS berendezések bérlése navigációcéljára; teherautó bérlés;

gépjárművek bérlése; utas szállítás; szállítással kapcsolatos tanácsadás; szállítással kapcsolatos tájékoztatás;

utazási ügynökségi szolgáltatások, nevezetesen szállítással kapcsolatos foglalások; szállítási

 foglalásokkalkapcsolatos szolgáltatások; utazási klubok; útitervek kialakítása; járművezetési szolgáltatások.

  41    Oktatás és szórakoztatás; klubtagsági szolgáltatások.

 42    Számítógépes és tudományos szolgáltatások; internetes oldalak kialakítása utasok számára utazások

 foglalása céljából.

 ( 111 )  211.738

 ( 151 )  2014.01.10.

 ( 210 )  M 13 01543

 ( 220 )  2013.05.31.

 ( 732 )  VELUX Magyarország Fertődi Építőkomponens Kft., Fertőd (HU)

 ( 541 )  VELUX redőny VELUX tetőtéri ablakokra. A jó döntés.

 ( 511 )  6    Ablakredőnyök, zsaluk fémből.

 ( 111 )  211.739

 ( 151 )  2014.01.10.

 ( 210 )  M 13 01334

 ( 220 )  2013.05.15.

 ( 732 )  TaxiLike International Kft., Nyírbátor (HU)

 ( 740 )  dr. Mészáros Ákos, Dr. Mészáros Ákos Ügyvédi Iroda, Ajka

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógép programok (letölthető), szoftverek (rögzített).

  39    Személyszállítás, taxi szolgáltatás, utasszállítás, utazások szervezése.

 42    Grafikusművészi tervezési szolgáltatások, hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete, hosting

szolgáltatások web oldalakhoz, számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógép

programok installációja, számítógép programoksokszorosítása, számítógép szoftver tanácsadás, számítógép

vírusvédelmi szolgáltatások, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek elemzése,

számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring], számítógépes rendszerek tervezése,számítógéphardver

tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok

korszerűsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása,

 web oldalak alkotásaés fenntartása mások számára.

 ( 111 )  211.740

 ( 151 )  2014.01.10.

 ( 210 )  M 13 01544
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 ( 220 )  2013.05.31.

 ( 732 )  VELUX Magyarország Fertődi Építőkomponens Kft., Fertőd (HU)

 ( 541 )  Eredeti VELUX árnyékolók VELUX tetőtéri ablakokra. A jó döntés.

 ( 511 )   24    Függönyök textilből vagy műanyagból; szúnyoghálók.

 ( 111 )  211.741

 ( 151 )  2014.01.10.

 ( 210 )  M 13 01527

 ( 220 )  2013.05.29.

 ( 732 )  Lukács Ernő, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, Budapest

 ( 541 )  Mert jól érzem magam, itt vásárolok!

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.742

 ( 151 )  2014.01.10.

 ( 210 )  M 13 01736

 ( 220 )  2013.06.17.

 ( 732 )  Böszörményi Sándor, Fülesd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Antioxidáns pirulák; ásványvizek gyógyászati használatra; elixírek [gyógyszerészeti készítmények];

 gyógyhatású adalékoanyagok; gyógyitalok; vitaminkoncentrátum; étrendkiegészítők.

 29    Alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré; dzsemek; gyümölcshéj; gyümölcsök, tartósított;

 gyümölcspép; gyümölcsszeletkék, apró; joghurt; kaviár; lekvár.

  30    Eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat.

 32    Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes italok; ásványvizek [italok]; eszenciák italok előállításához; gyümölcslevek; szörpök italokhoz;

 vizek [italok].

 33    Alkoholos eszenciák; alkoholos italok, a sörök kivételével; aperitifek; borok; égetett szeszes italok;

gyomorkeserű [bitter] italok; gyümölcskivonatok, alkoholos; gyümölcstartalmú alkoholos italok; likőrök;

 pálinkák, brandyk; szeszes italok.

 ( 111 )  211.743

 ( 151 )  2014.01.10.

 ( 210 )  M 13 01739

 ( 220 )  2013.06.17.

 ( 732 )  Rózsahegyi László, Baar (CH)

 ( 740 )  dr. Fecskovics Erzsébet, Dr. Fecskovics Erzsébet Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  revolutionmed

 ( 511 )  41    Paleolit és ketogén étrendre és gyógyászati módszerekre való nevelés, szakmai továbbképzés, a

 rendszeralkalmazásának oktatása közvetlenül és távoktatási rendszerben.
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 44    Alternatív egészségügyi terápiák kutatása, egészségügyi terápiák kidolgozása, amelyek nem gyógyszerekre

alapozzák hatásukat; személyes és Interneten keresztüli egészségügyi és dietetikai tanácsadás, betegek hosszú

távú gondozása főként étrendi éséletviteli tanácsadással személyesen és Intemeten keresztül; alternatív

egészségügyi terápiában részesülő betegek egészségügyi adatainak kezelése, jogszabályban meghatározott

 feltételek mellett.

 ( 111 )  211.744

 ( 151 )  2014.01.10.

 ( 210 )  M 13 01919

 ( 220 )  2013.07.04.

 ( 732 )  Munaya For Consulting and Services Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dorogi Attila, Dr. Dorogi Attila 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, digitálisrögzítésű média; szerkezetek

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

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

 valamennyiáru).

 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; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.745

 ( 151 )  2014.01.10.

 ( 210 )  M 13 01931

 ( 220 )  2013.07.05.

 ( 732 )  Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Török Gergely, Dr. Török Gergely 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.746
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 ( 151 )  2014.01.10.

 ( 210 )  M 13 02118

 ( 220 )  2013.07.23.

 ( 732 )  Pixociate Technologies Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  PIXOCIATE

 ( 511 ) 9    Szoftverek; számítástechnikai szoftverfejlesztési eszközök; számítógépes szoftveralkalmazások

 mobiltelefonokhoz.

 35    Üzletvezetési tanácsadás; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; piacanalízis; piackutatás;

reklámozás hatásának elemzése; piackutatás; ügyfélelégedettség-mérés; piackutatási adatok és statisztikák

 elemzése; üzleti adatok elemzése.

 42    Szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; számítógépes projektvezetési szolgáltatások, adatbányászat,

digitális vízjellel való ellátás, számítógépes szolgáltatások számítógépekkel kapcsolatban, számítógépes hálózati

szolgáltatások, számítógépes rendszerek memóriabankjainak frissítése, adattranszfer szolgáltatások, weboldal

frissítési szolgáltatások; IT-konzultáció, tanácsadási és konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [IT]

 biztonság, védelem és helyreállítás; webtárhely és szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés.

 ( 111 )  211.747

 ( 151 )  2014.01.10.

 ( 210 )  M 13 02112

 ( 220 )  2013.07.23.

 ( 732 )  Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 541 )  Netrocelli

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

 ( 111 )  211.748

 ( 151 )  2014.01.10.

 ( 210 )  M 13 01924

 ( 220 )  2013.07.05.

 ( 732 )  GANZ Danubius Úszódaru- és Hajógyár Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szentirmai Endre, Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GANZ DANUBIUS BUDAPEST

 ( 511 ) 7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,

 keltetőgépek; árusító automaták (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  211.749

 ( 151 )  2014.01.13.

 ( 210 )  M 13 01015

 ( 220 )  2013.04.17.

 ( 732 )  MegyeExpo Kiállítás és Vásár Szervező Kft., Veszprém (HU)
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 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  35    Kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése.

  41    Kulturális tevékenységek, kiállítások szervezése.

 ( 111 )  211.750

 ( 151 )  2014.01.13.

 ( 210 )  M 13 02375

 ( 220 )  2013.08.22.

 ( 732 )  EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  SOLFEGIS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.751

 ( 151 )  2014.01.13.

 ( 210 )  M 13 00434

 ( 220 )  2013.02.19.

 ( 732 )  INTERMARK Marketing Tanácsadó Szervező Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Magazinok, időszaki lapok.

  35    Reklámozás, reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése.

 41    Nyomtatványok kiadása, szerkesztése; lapok, magazinok kiadása; magazinok, lapok kiadásához kapcsolódó

 szaktanácsadó szolgáltatások.

 ( 111 )  211.752

 ( 151 )  2014.01.13.

 ( 210 )  M 13 01590

 ( 220 )  2013.06.05.

 ( 732 )  Medimpex Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

A rovat 214 darab közlést tartalmaz. 
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