
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  204.811

 ( 151 )  2012.07.26.

 ( 210 )  M 11 01424

 ( 220 )  2011.05.06.

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

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

 ( 541 )  TO WAIT

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

 nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök.

  18    Bőrtáskák, bőröndök, bőrszíjak, pénztárcák, névjegytartók, sport- és strandtáskák bőrből.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  212.094

 ( 151 )  2014.03.07.

 ( 210 )  M 12 00682

 ( 220 )  2012.03.01.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FORRÓ NYOMON

 ( 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    Filmek gyártása, kivéve reklámfilmeket; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió-

 és televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások; televíziós szórakoztatás.

 ( 111 )  212.143

 ( 151 )  2014.03.06.

 ( 210 )  M 13 01790

 ( 220 )  2013.06.20.

 ( 732 )  Slovenské liehovary a likérky a.s. 100%, Leopoldov (SK)

 ( 300 )  POZ 733-2013 2013.04.24. SK

 ( 740 )  Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szeszes italok.

 ( 111 )  212.468

 ( 151 )  2014.04.11.

 ( 210 )  M 13 02550

 ( 220 )  2013.09.04.

 ( 732 )  Silicon Dreams Kft. 100%, Kecskemét (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlés.

 ( 111 )  212.473

 ( 151 )  2014.04.11.

 ( 210 )  M 13 02293

 ( 220 )  2013.08.12.

 ( 732 )  Carbon Solutions Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek; fák [növények]; növények; palánták.

 ( 111 )  212.505

 ( 151 )  2014.04.16.

 ( 210 )  M 13 02480

 ( 220 )  2013.08.29.

 ( 732 )  Vida Mihály, Szentendre (HU)

 ( 541 )  Ízmanufaktúra

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 ( 111 )  212.506

 ( 151 )  2014.04.16.

 ( 210 )  M 13 02485

 ( 220 )  2013.08.30.

 ( 732 )  Infomix Számítástechnikai és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Ix

 ( 511 )   42    Számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép szoftver tanácsadás.

 ( 111 )  212.507

 ( 151 )  2014.04.16.

 ( 210 )  M 13 02879

 ( 220 )  2013.10.03.
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 ( 732 )  Havasi Entertainment Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Rise of the Classical Instruments

 ( 511 ) 9    CD-ROM (kompakt) lemezek, hanglemezek, hangfelvételhordozók, hangrögzítőszalagok, kompakt lemezek

 (audio-video), letölthető csengőhangok mobilokra, letölthető képfájlok, letölthető zenei fájlok, videoszalagok.

 25    Felsőruházat, sapkák, fejfedők, nyakkendők, nyaksálak, sálak, sapkaellenzők, szemellenzők, kabátok,

 dzsekik, polók, pulóverek.

 41    Élő előadások bemutatása, előadóművészek szolgáltatásai, hangversenyek szervezése, lebonyolítása, rádió-

és televízióprogramok készítése, könyvkiadás, zenekarok szolgáltatásai, show-műsorok, show-műsorok

 szervezése, szórakoztatás, zene összeállítása, zenei produkciók.

 ( 111 )  212.508

 ( 151 )  2014.04.16.

 ( 210 )  M 13 02083

 ( 220 )  2013.07.19.

 ( 732 )  Veres János András, Csanytelek (HU)

 ( 740 )  dr. Török Béla, Szeged

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.509

 ( 151 )  2014.04.16.

 ( 210 )  M 13 02474

 ( 220 )  2013.08.29.

 ( 732 )  Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Láng Dóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Diavetítők; DVD-lejátszók; digitális képkeretek; egér (informatikai), egér alátétek; ernyők (fluoreszcens);

hordozható médialejátszók; letölthető képfájlok; matematikai műszerek; számítógép programok (letölthető);

 számológépek; termosztátok; zsebkalkulátorok.

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

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

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

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

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

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.510

 ( 151 )  2014.04.16.

 ( 210 )  M 13 02875

 ( 220 )  2013.10.03.

 ( 732 )  Hungaro Impex Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 )  Barotti

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 ( 111 )  212.511

 ( 151 )  2014.04.16.

 ( 210 )  M 13 02880

 ( 220 )  2013.10.03.

 ( 732 )  Havasi Entertainment Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  the night of Virtuosos

 ( 511 ) 9    CD-ROM (kompakt) lemezek, hanglemezek, hangfelvételhordozók, hangrögzítőszalagok, kompakt lemezek

 (audio-video), letölthető csengőhangok mobilokra, letölthető képfájlok, letölthető zenei fájlok, videoszalagok.

 25    Felsőruházat, sapkák, fejfedők, nyakkendők, nyaksálak, sálak, sapkaellenzők, szemellenzők, kabátok,

 dzsekik, polók, pulóverek.

 41    Élő előadások bemutatása, előadóművészek szolgáltatásai, hangversenyek szervezése, lebonyolítása, rádió-

és televízióprogramok készítése, könyvkiadás, zenekarok szolgáltatásai, show-műsorok, show-műsorok

 szervezése, szórakoztatás, zene összeállítása, zenei produkciók.

 ( 111 )  212.512

 ( 151 )  2014.04.16.

 ( 210 )  M 13 02876

 ( 220 )  2013.10.03.

 ( 732 )  Hungaro Impex Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 )  Perottino

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
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 fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 ( 111 )  212.516

 ( 151 )  2014.04.16.

 ( 210 )  M 13 02610

 ( 220 )  2013.09.11.

 ( 732 )  Tungsram-Schréder ZRt., Pilisszentiván (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Acetilén fényszórók, acetilén gázégők, gázlámpák, flambók, karok gázégőkhöz, olajlámpák, petróleumégők,

akváriumi világítótestek, búvárlámpák, csíraölő égők, bányászlámpák, biztonsági lámpák, robbanásbiztos

fényforrások, robbanásbiztos lámpatestek, égőfejek lámpákhoz, égők, lámpák világításra, lámpások világításhoz,

fénycsövek, fénycsövek világításra, ívlámpák, izzószálas égők, izzószálak elektromos izzókba, villanykörték,

elektromos kisülési csövek világításra, reflektorok, keresőlámpák, zseblámpák, LED-diódás világító

berendezések, kerékpár fényszórók, kerékpárlámpák, lámpák gépkocsikhoz, lámpák járművekhez,

járműreflektorok, gépkocsi reflektorok, jármű fényszórók, gépkocsi fényszórók, irányjelző izzólámpák

járművekhez, lámpák gépkocsik irányjelzőihez, lámpák karácsonyfákhoz, ultraibolya sugárzók, UV -lámpák,

vetítőlámpák, világító házszámok, csillárok, csíraölő lámpák a levegő tisztítására, laboratóriumi lámpák,

haranglámpák, gömb alakú lámpaburák, lámpaernyők, lámpaernyőtartók, lámpaoszlopok, lámpaüvegek,

csőfoglalatok elektromos lámpákhoz, mennyezetvilágítások, védőberendezések világításhoz, világító

berendezések és készülékek, lámpatestek, foglalatok lámpákhoz, fényvisszaverő, tükröző elemek lámpákhoz,

árnyékoló elemek lámpákhoz, elvakítást gátló szerkezetek járművekhez, fénytompító szerkezetek járművekhez,

 gyújtószerkezetek, színpadvilágítás-szabályozók, csapok, kutak, szökőkutak, díszkutak, tűzcsapok.

  37    Elektromos berendezések, világító berendezések, fényforrások, lámpatestek felszerelése és javítása.

 42    Mechanikai és műszaki kutatások és fejlesztések, műszaki tervtanulmányok készítése, szakmai tanácsadás

és szakvélemények adása fényrendszerekkel, világítással kapcsolatban, számítógép-programozás, számítógép

 szoftver fenntartása, számítógépprogramok kidolgozása és korszerűsítése, számítógépprogramok kölcsönzése.

 ( 111 )  212.523

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 02175

 ( 220 )  2013.07.29.

 ( 732 )  Dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Dr. Zalavári György, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Fogkrémek.

5    Fogászattal kapcsolatos gyógyszerészeti és egészségügyi készítmények; fogtömő anyagok és fogászati

 mintázóanyagok; fogápolási fertőtlenítő szerek.

  16    Fogászati ismeretekkel kapcsolatos tanítási és oktatási anyagok.

  35    Fogászati termékek reklámozása.

  41    Fogászati nevelés.
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 ( 111 )  212.524

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 02380

 ( 220 )  2013.08.22.

 ( 732 )  HAJDÚ TURISZTIKAI VENDÉGLÁTÓ Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., Sáránd (HU)

 ( 541 )  Kárpát-medencei Legendárium

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.525

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 03172

 ( 220 )  2013.10.31.

 ( 732 )  Natural Solution Kft., Budakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Vitaminok, ásványok és nyomelemek, vitaminalapú kombinált készítmények, ásványokkal és nyomelemekkel

dúsított táplálkozási kiegészítők, vitaminkészítmények, multivitaminos készítmények, gyógynövények,

 étrendkiegészítők emberek és állatok számára.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.526

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 02962

 ( 220 )  2013.10.09.

 ( 732 )  INVIVO NSA SA 100%, Saint-Nolff (FR)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Süle Ákos ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  COVIT

 ( 511 )  5    Állatgyógyászati készítmények állatok gondozására; egészségügyi készítmények állatok számára.

 ( 111 )  212.527

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 02383

 ( 220 )  2013.08.22.

 ( 732 )  Szilágyi Tibor, Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Vinczúr Zsolt, Vinczúr Ügyvédi Iroda, Gyöngyös

 ( 541 )  PARÁZS

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  212.528

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 02776

 ( 220 )  2013.09.25.

 ( 732 )  Kolontai Sylvia Kinga, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Süle Péter, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  25    Franciaországból származó ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  212.529

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 02773

 ( 220 )  2013.09.25.

 ( 732 )  Incze Kinga, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba.

 ( 111 )  212.530

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 02577

 ( 220 )  2013.09.06.

 ( 732 )  Kincses Csaba Sándor, Budapest (HU)

 ( 541 )  HUREFIN

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.531

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 03163

 ( 220 )  2013.10.30.

 ( 732 )  Home2O Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nádas Béla,Nádas Béla Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AquaTon

 ( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.532
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 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 02974

 ( 220 )  2013.10.11.

 ( 732 )  Jin Hui, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Női és férfi ruházat.

 ( 111 )  212.533

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 02770

 ( 220 )  2013.09.24.

 ( 732 )  COLGATE-PALMOLIVE Company, New York, New York (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Testápoló szerek, test- és bőrtisztító készítmények, hajápoló készítmények, test és bőrhidratálók, test-és

 bőrápoló tejek és krémek.

 ( 111 )  212.534

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 02568

 ( 220 )  2013.09.09.

 ( 732 )  APIS LOGISTIC Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 111 )  212.535
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 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 02384

 ( 220 )  2013.08.22.

 ( 732 )  Szilágyi Tibor, Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Vinczúr Zsolt, Vinczúr Ügyvédi Iroda, Gyöngyös

 ( 541 )  SZIKRA

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  212.536

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 02576

 ( 220 )  2013.09.09.

 ( 732 )  Mirage Fashion Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőrből és műbőrből készült: táskák, női táskák, kézi táskák, pénztárcák, hátizsák, irattáska, piperetáska,

 útitáska.

 25    Női felsőruházat, póló, tunika, női ruha, szoknya, nadrág, blézer, kosztüm, blúz, sort, kabát, mellény, garbó,

pulóver, bodyk, bőrruházat, dzsekik, kalap, készruhák, kötöttárúk, övek, pelerin, pizsama, sál, nyaksálak,

 kesztyűk, fürdőruha, fehérneműk, alsóneműk, melltartó, bugyi.

 ( 111 )  212.551

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 02342

 ( 220 )  2013.08.16.

 ( 732 )  Miller Chemical & Fertilizer Corporation, Hanover, Pennsylvania (US)

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

 ( 541 )  ECO-FILM

 ( 511 )  5    Rovarölő és gombaölő ragasztók; permetezhető rovarölő és gombaölő szerek.

 ( 111 )  212.558

 ( 151 )  2014.04.23.

 ( 210 )  M 12 01331

 ( 220 )  2012.04.19.

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

 ( 740 )  Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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 ( 111 )  212.568

 ( 151 )  2014.04.24.

 ( 210 )  M 13 02768

 ( 220 )  2013.09.24.

 ( 732 )  Live Naturals Co., Inc., Albany, New York 12210 (US)

 ( 740 )  dr. Német Zoltán, Német Zoltán 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 (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  212.587

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02044

 ( 220 )  2013.07.16.

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

 ( 541 )  Magyarország kedvenc majonéze.

 ( 511 )   30    Majonéz.

 ( 111 )  212.588

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02246

 ( 220 )  2013.08.06.

 ( 732 )  Szilágyi Zsolt, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi tevékenység, reklámozás, víztisztító termékek forgalmazása, kiegészítők forgalmazása.

 ( 111 )  212.589

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02232

 ( 220 )  2013.08.05.

 ( 732 )  Gregó Zsuzsanna, Budapest (HU)

 dr. Szabó Györgyné, Budapest (HU)

 ( 541 )  FONÁLKA

 ( 511 )  30    Amerika palacsinták; cukrászsütemények; palacsinták; piskóták; snack ételek (gabona alapú); sütemények;

 süteménypor; süteménytészta; tésztafélék.

 ( 111 )  212.590
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 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02247

 ( 220 )  2013.08.06.

 ( 732 )  Szilágyiné Kornis Anita, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai készítmények, szappanok, illatszerek, kozmetikai cikkek.

 ( 111 )  212.591

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02248

 ( 220 )  2013.08.06.

 ( 732 )  Szív SN Országos Betegegyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jagrik Judit, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és állatok részére; szívbetegek társadalmi érdekképviseletének ellátása; az ország területén működő kardiológiai

centrumokkal való együttműködés; civil csoportok bevonásával történő betegoktatás szervezése; betegek és

hozzátartozóik, gondozóik részére a betegséggel kapcsolatos folyamatos oktatás, felvilágosítás, egészségtudatos

életmódra nevelés; betegoktatás, egészséges életmódra nevelés szakmai fejlesztése és kiszélesítése;

egészségmegőrző, betegségmegelőző, felvilágosító kampány szervezése, lefolytatása; gyógyító-egészségügyi

rehabilitációs tevékenység, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztő tevékenység; helyi

önkormányzatok bevonásával szűrőprogramok szervezése; stabil betegút kialakítása; kommunikációs és video

kapcsolat kialakítása a kardiológiai központokban és a civil szféra képviselőivel; civil kardiológiai szervezetek

 összefogása, érdekképviseletük hazai és nemzetközi területen.

 ( 111 )  212.592

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02625

 ( 220 )  2013.09.12.

 ( 732 )  Straub Dezső, Budapest (HU)

 ( 541 )  PROSZTATÁK ÉS A KLIMAX

 ( 511 )   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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.593

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02629

 ( 220 )  2013.09.12.
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 ( 732 )  Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  212.594

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02630

 ( 220 )  2013.09.12.

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

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  212.595

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 03031

 ( 220 )  2013.10.17.

 ( 732 )  Prémium Kert Kft., Zsombó (HU)

 ( 740 )  Pónyai-Pisurnyi Réka, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

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

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

 ( 111 )  212.596

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 03213

 ( 220 )  2013.11.06.

 ( 732 )  Chipita Industrial and Commercial Company S.A., Metamorphosis (GR)

 ( 740 )  Erős Ügyvédi Iroda/Squire Sanders & Dempsey (US) LLP, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tartósított és szárított gyümölcs és zöldség (mazsola); cukrozott gyümölcs (kandírozott citrom- és

narancshéj), datolya, dió, bármilyen típusú és formájú burgonya termék (sültburgonya, hasábburgonya,

burgonyaszirom, bundás burgonyapogácsa, krumpliropi); cukormázzal bevont gyümölcsfélék, mélyfagyasztott

gyümölcsök, gyümölcs szeletkék, gyümölcskocsonya, zselé, gyümölcs alapú snackételek, dzsemek,

gyömbérdzsem, lekvárok, amerikai mogyoróvaj, kompótok, kenyérre kenhető keverékek (mogyoró, nugát, vanília
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 vagy más ízben), étkezési olajok és zsírok.

 30    Kakaós termékek, vaníliás termékek, búzaliszt, étkezési liszt, gabonakészítmények és lisztek (kivéve állati

takarmányok), müzliszelet, gabona alapú snack ételek, emberi fogyasztásra készült gabonakészítmények

(zabpehely és más gabonából készült pelyhek), kukoricapehely, pattogatott kukorica, liszttartalmú ételek,

kenyérsütésre előre elkészített keverék; torta, teasütemény, palacsinta, süteménytészta, süteménypor, ehető torta

dekoráció, rizstorta, rizs alapú snackételek, aromák süteményekhez, kenyér, zsemle, zsemlemorzsa, bármilyen

típusú kenyér termék (chips, ropi), kelttészta tekercs, ostya, ostyatekercs mogyoró-, nugát-, kakaókrémmel vagy

vaníliával töltve, piskótatekercs, croissant, piskóta, kétszersültek, kekszek, sütemények, péksütemények és

cukrászsütemények, diós/mogyorós cukrászsütemények, kakaó és csokoládé alap, csokoládé (bevonat), táblás és

töltött csokoládé, dióval/mogyoróval és/vagy gabonatermékkel és/vagy gyümölccsel és rizzsel töltött csokoládé,

 praliné, marcipán.

 ( 111 )  212.597

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 03214

 ( 220 )  2013.11.06.

 ( 732 )  Chipita Industrial and Commercial Company S.A., Metamorphosis (GR)

 ( 740 )  Erős Ügyvédi Iroda/Squire Sanders & Dempsey (US) LLP, Budapest

 ( 541 )  7DAYS Borseto

 ( 511 )  29    Tartósított és szárított gyümölcs és zöldség (mazsola); cukrozott gyümölcs (kandírozott citrom- és

narancshéj), datolya, dió, bármilyen típusú és formájú burgonya termék (sültburgonya, hasábburgonya,

burgonyaszirom, bundás burgonyapogácsa, krumpliropi); cukormázzal bevont gyümölcsfélék, mélyfagyasztott

gyümölcsök, gyümölcs szeletkék, gyümölcskocsonya, zselé, gyümölcs alapú snackételek, dzsemek,

gyömbérdzsem, lekvárok, amerikai mogyoróvaj, kompótok, kenyérre kenhető keverékek (mogyoró, nugát, vanília

 vagy más ízben), étkezési olajok és zsírok.

 30    Kakaós termékek, vaníliás termékek, búzaliszt, étkezési liszt, gabonakészítmények és lisztek (kivéve állati

takarmányok), müzliszelet, gabona alapú snack ételek, emberi fogyasztásra készült gabonakészítmények

(zabpehely és más gabonából készült pelyhek), kukoricapehely, pattogatott kukorica, liszttartalmú ételek,

kenyérsütésre előre elkészített keverék; torta, teasütemény, palacsinta, süteménytészta, süteménypor, ehető torta

dekoráció, rizstorta, rizs alapú snackételek, aromák süteményekhez, kenyér, zsemle, zsemlemorzsa, bármilyen

típusú kenyér termék (chips, ropi), kelttészta tekercs, ostya, ostyatekercs mogyoró-, nugát-, kakaókrémmel vagy

vaníliával töltve, piskótatekercs, croissant, piskóta, kétszersültek, kekszek, sütemények, péksütemények és

cukrászsütemények, diós/mogyorós cukrászsütemények, kakaó és csokoládé alap, csokoládé (bevonat), táblás és

töltött csokoládé, dióval/mogyoróval és/vagy gabonatermékkel és/vagy gyümölccsel és rizzsel töltött csokoládé,

 praliné, marcipán.

 ( 111 )  212.598

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 03221

 ( 220 )  2013.11.06.

 ( 732 )  Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Egészségügyi papír; papíráruk; papírmasé; papírtörülköző; papírzsebkendők; szalvéták, papírból;

 toalettkendők papírból.

 ( 111 )  212.600

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 03222
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 ( 220 )  2013.11.06.

 ( 732 )  Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Egészségügyi papír; papíráruk; papírmasé; papírtörülköző; papírzsebkendők; szalvéták, papírból;

 toalettkendők papírból.

 ( 111 )  212.601

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 03223

 ( 220 )  2013.11.06.

 ( 732 )  Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Egészségügyi papír; papíráruk; papírmasé; papírtörülköző; papírzsebkendők; szalvéták, papírból;

 toalettkendők papírból.

 ( 111 )  212.602

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 03230

 ( 220 )  2013.11.06.

 ( 732 )  Mudrák Béla Tamás, Esztergom (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 ( 111 )  212.603

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 03399

 ( 220 )  2013.11.21.

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

 ( 541 )  COLPORING

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  212.604

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 03400

 ( 220 )  2013.11.21.

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

 ( 541 )  GRAFTPEACE

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 111 )  212.605

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 03401

 ( 220 )  2013.11.21.

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

 ( 541 )  VELORRA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  212.606

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 03402

 ( 220 )  2013.11.21.

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

 ( 541 )  VERIMMUS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  212.607

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 03620

 ( 220 )  2013.11.29.

 ( 732 )  CYEB Energetikai Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)

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

 ( 541 )  CYEB

 ( 511 )   36    Energiakereskedelem.

  37    Építőipari kivitelezési, üzembe helyezési és karbantartási szolgáltatások.

  39    Áramszolgáltatás, gázszolgáltatás.

  42    Mérnöki tervezési és tanácsadási szolgáltatások; energia auditálás.

 ( 111 )  212.611

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 03050

 ( 220 )  2013.10.21.

 ( 732 )  Magyar Zsuzsanna, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Madonna Szalon

 ( 511 )   44    Szépségszalonok; tetoválás; fodrászszalonok.

 ( 111 )  212.612

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 03049

 ( 220 )  2013.10.17.

 ( 732 )  BeOffline Szabadidő-szervező Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Reöthy Balázs, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.613

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02861

 ( 220 )  2013.10.02.

 ( 732 )  Procontrol Elektronika Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  ProxerPort

 ( 511 )  6    Fémkapuk; forgósorompók, nem fémből.

  19    Kapuk, nem fémből.

 ( 111 )  212.614

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02857

 ( 220 )  2013.10.02.

 ( 732 )  Kovács Gyöngyi, Szob (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.615

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02853

 ( 220 )  2013.10.01.

 ( 732 )  Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok,

 fényképek, papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

 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).

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  212.616

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02845

 ( 220 )  2013.10.01.

 ( 732 )  Tempo Egészségpénztár, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Önsegélyező, egészségpénztári szolgáltatás, egészségbiztosítás, önkéntes nyugdíjpénztár, biztosítások,

 biztosítási tanácsadás, betegbiztosítás, életbiztosítás, nyugdíjfolyósítási szolgáltatások, pénzügyi menedzsment.

 45    Nyugdíjfolyósítási tanácsadás, konzultáció; élet és balesetbiztosítással kapcsolatos iránymutatás,

segítségnyújtás; biztosításokkal kapcsolatos tanácsadás; egészségpénztárakkal kapcsolatos szolgáltatások;

 betegbiztosítással kapcsolatos segítségnyújtás.

 ( 111 )  212.617

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02657

 ( 220 )  2013.09.17.

 ( 732 )  MÁV Szolgáltató Központ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vígh Péter, Budapest

  

( 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 (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

gyanták; fémlapok és fémporok festők,dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák és gyertyabelek világításra (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;

keltetőgépek; automata elárusító berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).
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8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- ésszúrófegyverek; borotvák (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; elektromos áram

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 digitálisan rögzített média; szerkezetek

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

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (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 (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).

 12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi köztekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkelbevont termékek, amelyek

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragaszfóanyagok;

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba); párnázó- és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (az
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 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és füzőlyukak;gombostük és tük;

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

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

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

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

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

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzöttgyümölcsök és zöldségek; zselék,

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 31    Gabonamagok, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyeknem tartoznak más

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

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

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

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

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

 áru).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szaftver tervezés és fejlesztés (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; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyakvédelmére mások által egyéni

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  212.618

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02655

 ( 220 )  2013.09.16.

 ( 732 )  Varga Klaudia, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Táskák, bőröndök, kézitáskák, utazó- és sporttáskák, bőrpóráz, bőrszíj, dobozok, bőrhátizsák, irattáska,

iskolatáska, sodró dohány tartó tárca, cigaretta tárca, bőr görgős dj táska; bőr sapka, kalap, kesztyű, bőr öv, fűző,

 bőr ékszer, bőr kiegészítők, bőr pénztárcák, irattárcák, bőr divatáruk, bőr termékek.

  20    Bőr lakáskiegészítők, párnák, kép és tükörkeret bőrből.

  25    Bőr ruházati cikkek, bőr kiegészítők, bőr lábbelik, bőr ruhák, bőrfűzők, bőr melltartók, bőr alsóneműk.

 ( 111 )  212.621

 ( 151 )  2014.04.29.

 ( 210 )  M 13 02650

 ( 220 )  2013.09.16.

 ( 732 )  Papp János László, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kecskés Krisztián, Kecskés Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HSA HEALTH AND SAFETY ADVISOR

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.622

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 10 03664

 ( 220 )  2010.12.07.

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

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CLEAR

 ( 511 ) 3    Szappanok; tisztítószerek; hajápoló készítmények, hajszínezők, hajfestékek, hajöblítők, hajhullámosító

készítmények, samponok, kondicionálók, hajpermetek, hajporok, hajdúsítók, hajlakkok, hajhabok, hajfényesítők,

hajzselék, hajnedvesítők, hajápoló folyadékok, hajolajak, hajerősítők, hajkrémek; készítmények fürdéshez és

 zuhanyzáshoz; dezodorok; izzadásgátlók.

 ( 111 )  212.654

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02784

 ( 220 )  2013.09.25.

 ( 732 )  Benkovics Péter 100%, Nagyszékely (HU)

 ( 541 )  netamin

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

 valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  212.657

 ( 151 )  2014.04.29.

 ( 210 )  M 13 02685

 ( 220 )  2013.09.18.

 ( 732 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dávid Alexandra, Budapest

 ( 541 )  Concorde Eszmecsere

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.658

 ( 151 )  2014.04.29.

 ( 210 )  M 13 03078

 ( 220 )  2013.10.24.

 ( 732 )  Aqua Szolgáltató Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Szigetköz területéről származó ásványvizek, szénsavas és szénsavmentes vizek, ásványvíz-, szénsavas és

 szénsavmentes víz alapú alkoholmentes italok.

 35    Szigetköz területéről származó ásványvizek, szénsavas és szénsavmentes vizek kis- és nagykereskedelme,

 hirdetése, reklámozása.

 ( 111 )  212.659

 ( 151 )  2014.04.29.

 ( 210 )  M 13 02297

 ( 220 )  2013.08.12.

 ( 732 )  VARA-FÉG Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi
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 berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 13    Géppuskák, gépfegyverek; hangtompítók puskákhoz; irányzékok, nem teleszkóposak, lőfegyverekhez;

légpisztolyok; lőállványok; lőfegyverek; lőszerek; lőszerek lőfegyverekhez; lövedékek; motoros fegyverek;

oldalfegyverek; patronhüvelyek; ólomsörét vadászathoz; puskák; puskatusok; puskacsövek; ravaszvédő

kengyelek puskákhoz és karabélyokhoz; revolverek; lőfegyverek és tartozékaik sportolási célra; tisztogató kefék

lőfegyverekhez; töltények; töltényövek; tölténytáskák; töltényhevederek készülékek töltéséhez; tölténytöltő

készülékek; vadászlőfegyverek; ütőszegek [kakasok] puskákhoz és karabélyokhoz; vadászpuskák; vállszíjak,

 vállhevederek fegyverekhez; závárzatok lőfegyverekhez.

 ( 111 )  212.660

 ( 151 )  2014.04.29.

 ( 210 )  M 13 03084

 ( 220 )  2013.10.22.

 ( 732 )  Service 4 You Operation Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mészáros Izabella, Dr. Mészáros Izabella Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 591 )

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.661

 ( 151 )  2014.04.29.

 ( 210 )  M 13 02019

 ( 220 )  2013.07.12.

 ( 732 )  R & Mayer kereskedelmi Kft 100%, Szigethalom (HU)

 ( 541 )  ODOTRAP

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

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

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  212.662

 ( 151 )  2014.04.29.

 ( 210 )  M 13 03082

 ( 220 )  2013.10.24.

 ( 732 )  Mokka Sas Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  212.663
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 ( 151 )  2014.04.29.

 ( 210 )  M 13 02292

 ( 220 )  2013.08.09.

 ( 732 )  DryCom Informatikai Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fekete-Győr Ákos,Fekete-Győr Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.665

 ( 151 )  2014.04.29.

 ( 210 )  M 13 02695

 ( 220 )  2013.09.18.

 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Török Éva, Budapest

 ( 541 )  Connect Bonus

 ( 511 )   38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.666

 ( 151 )  2014.04.29.

 ( 210 )  M 13 03085

 ( 220 )  2013.10.22.

 ( 732 )  Gábossy Ádám, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kutasi Balázs, Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TOPPING CHESTER

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  212.667

 ( 151 )  2014.04.29.

 ( 210 )  M 13 03081

 ( 220 )  2013.10.24.

 ( 732 )  Mokka Sas Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  MATRIOSKA

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  212.670
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 ( 151 )  2014.04.30.

 ( 210 )  M 13 03693

 ( 220 )  2013.12.09.

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

 ( 541 )  EVERPLANT

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  212.678

 ( 151 )  2014.04.30.

 ( 210 )  M 13 03690

 ( 220 )  2013.12.09.

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

 ( 541 )  EGIVERIN

 ( 511 )  5    Receptköteles humán gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  212.679

 ( 151 )  2014.04.30.

 ( 210 )  M 13 03692

 ( 220 )  2013.12.09.

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

 ( 541 )  EVERESIST

 ( 511 )  5    Onkológiai és immunszupresszáns humán gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  212.680

 ( 151 )  2014.04.30.

 ( 210 )  M 13 03694

 ( 220 )  2013.12.09.

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

 ( 541 )  EVER-TRANS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 76 darab közlést tartalmaz. 
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