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Az iparjogvédelmi dokumentumokat
kibocsátó egyes országokat és egyes
nemzetközi szervezeteket azonosító
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint)

AD Andorra
AE Egyesült Arab Emirátusok
AF Afganisztán
AG Antigua és Barbuda
AI Anguilla
AL Albánia
AM Örményország
AN Holland Antillák
AO Angola
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi

Szervezete (ARIPO)
AR Argentína
AT Ausztria
AU Ausztrália
AW Aruba
AZ Azerbajdzsán
BA Bosznia-Hercegovina
BB Barbados
BD Banglades
BE Belgium
BF Burkina Faso
BG Bulgária
BH Bahrein
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermuda
BN Brunei
BO Bolívia
BR Brazília
BS Bahama-szigetek
BT Bhután
BV Bouvet-sziget
BW Botswana
BX Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi

Hivatal (BOIP)
BY Belorusszia
BZ Belize
CA Kanada
CD Kongói Demokratikus Köztársaság
CF Közép-afrikai Köztársaság
CG Kongó
CH Svájc
CI Elefántcsontpart
CK Cook-szigetek
CL Chile
CM Kamerun
CN Kína
CO Kolumbia
CR Costa Rica
CU Kuba
CV Zöld-foki Köztársaság
CY Ciprus
CZ Cseh Köztársaság
DE Németország

DJ Dzsibuti
DK Dánia
DM Dominikai Közösség
DO Dominikai Köztársaság
DZ Algéria
EA Eurázsiai Szabadalmi Szervezet

(EAPO)
EC Ecuador
EE Észtország
EG Egyiptom
EH Nyugat-Szahara
EM Belső Piaci Harmonizációs Hivatal

(védjegy és ipari minta) (OHIM)
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
ER Eritrea
ES Spanyolország
ET Etiópia
FI Finnország
FJ Fidzsi-szigetek
FK Falkland-szigetek (Malvin-szigetek)
FO Faröer-szigetek
FR Franciaország
GA Gabon
GB Nagy-Britannia
GC Az Öböl menti Arab Államok

Együttműködési Tanácsának
Szabadalmi Hivatala (GCC)

GD Grenada
GE Grúzia
GG Guernsey
GH Ghána
GI Gibraltár
GL Grönland
GM Gambia
GN Guinea
GQ Egyenlítői-Guinea
GR Görögország
GS Dél-Georgia és a

Dél-Sandwich-szigetek
GT Guatemala
GW Bissau-Guinea
GY Guyana
HK Hongkongi Különleges Igazgatású

Terület
HN Honduras
HR Horvátország
HT Haiti
HU Magyarország
IB A Szellemi Tulajdon Világszerveze-

tének (WIPO) Nemzetközi Irodája
ID Indonézia
IE Írország
IL Izrael
IM Man-sziget
IN India
IQ Irak
IR Iráni Iszlám Köztársaság
IS Izland
IT Olaszország
JE Jersey

JM Jamaica
JO Jordánia
JP Japán
KE Kenya
KG Kirgizisztán
KH Kambodzsa
KI Kiribati
KM Comore-szigetek
KN Saint Christopher és Nevis
KP Koreai Népi Demokratikus

Köztársaság
KR Koreai Köztársaság
KW Kuvait
KY Kajmán-szigetek
KZ Kazahsztán
LA Laoszi Népi Demokratikus

Köztársaság
LB Libanon
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Srí Lanka
LR Libéria
LS Lesotho
LT Litvánia
LU Luxemburg
LV Lettország
LY Líbia
MA Marokkó
MC Monaco
MD Moldovai Köztársaság
ME Montenegró
MG Madagaszkár
MK Macedón Köztársaság
ML Mali
MM Mianmar
MN Mongólia
MO Makao
MP Észak-Marina-szigetek
MR Mauritánia
MS Montserrat
MT Málta
MU Mauritius
MV Maldív-szigetek
MW Malawi
MX Mexikó
MY Malajzia
MZ Mozambik
NA Namíbia
NE Niger
NG Nigéria
NI Nicaragua
NL Hollandia
NO Norvégia
NP Nepál
NR Nauru
NZ Új-Zéland
OA Szellemi Tulajdon Afrikai

Szervezete (OAPI)
OM Omán
PA Panama
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PE Peru
PG Pápua Új-Guinea
PH Fülöp-szigetek
PK Pakisztán
PL Lengyelország
PT Portugália
PW Palau
PY Paraguay
QA Katar
QZ Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal

(CPVO)
RO Románia
RS Szerbia
RU Oroszországi Föderáció
RW Ruanda
SA Szaúd-Arábia
SB Salamon-szigetek
SC Seychelle-szigetek
SD Szudán
SE Svédország
SG Szingapúr
SH Szent Ilona
SI Szlovénia
SK Szlovákia
SL Sierra Leone
SM San Marino
SN Szenegál
SO Szomália
SR Suriname
ST Săo Tomé és Principe
SV Salvador
SY Szíriai Arab Köztársaság
SZ Szváziföld
TC Turks- és Caicos-szigetek
TD Csád
TG Togo
TH Thaiföld
TJ Tádzsikisztán
TL Kelet-Timor
TM Türkmenisztán
TN Tunézia
TO Tonga
TR Törökország
TT Trinidad és Tobago
TV Tuvalu
TW Tajvan (Kínai Köztársaság)
TZ Tanzániai Egyesült Köztársaság
UA Ukrajna
UG Uganda
US Amerikai Egyesült Államok
UY Uruguay
UZ Üzbegisztán
VA Vatikán
VC Saint Vincent és Grenadine
VE Venezuela
VG Brit Virgin-szigetek
VN Vietnam
VU Vanuatu
WO Szellemi Tulajdon Világszervezete

(WIPO) Nemzetközi Irodája
WS Szamoa
XN Északi Szabadalmi Intézet (NPI)
YE Jemen
ZA Dél-afrikai Köztársaság
ZM Zambia
ZW Zimbabwe

Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanú-
sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-
lati minta és formatervezési minta
adatok azonosítói (INID-kódok a
WIPO 9. szabványa szerint)

(10) Lajstromozási és közzétételi adatok

(11) a dokumentum száma: szabadal-
mi és növényfajta-oltalmi rova-
tokban közzétételi szám vagy
lajstromszám; használati minta és
formatervezési minta rovatokban
lajstromszám; a megadott szaba-
dalmak, a megadott növényfajta-
oltalmak, a megadott használati
minta oltalmak és a megadott for-
matervezési mintaoltalmak rova-
tokban a lajstromszámhoz kap-
csolt dátum a megadó határozat
kelte

(13) a publikáció fajtája a WIPO 16.
szabványa szerint

(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma

(22) a bejelentés napja

(23) a kiállítási elsőbbség vagy ked-
vezmény, illetve a módosítási el-
sőbbség napja

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete

(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve UPOV
Egyezmény szerinti elsőbbség adatai

(40) A közzététel napja
(50) Műszaki adatok

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osztályo-
zás (szabadalmi, illetve használa-
ti minta rovatokban);
Locarnói Megállapodás szerinti
osztályozás (formatervezési minta
rovatokban)
UPOV-kód (növényfajta-oltalmi
rovatokban)

(53) növényfajta fajtaneve

(54) a találmány, illetve a szabadalom
címe, a növényfajta fajneve, latin
neve, a használati minta címe, a
formatervezési minta megneve-
zése

(55) a növényfajta fényképe, illetve a
formatervezési minta fényképe
vagy rajza

(57) szabadalmi rovatokban a kivo-
nat, használati minta rovatokban
a főigénypont (a jellemző ábrá-
val)

(60) Összefüggő bejelentések, szabadalmak,
kiegészítő oltalmi tanúsítványok, nö-
vényfajta-oltalmak, használati minták
adatai
(62) megosztás esetén a korábbi sza-

badalmi, növényfajta-oltalmi, il-
letve használati minta bejelentés
ügyszáma

(65) közzétételi szám (megadott sza-
badalmakkal kapcsolatban)

(66) belső elsőbbség napja

(67) származtatást megalapozó irat
adatai

(68) az alapszabadalom lajstromszáma

(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselő
adatai

(71) bejelentő

(72) feltaláló, szerző, nemesítő

(73) szabadalmas, jogosult

(74) képviselő

(80) A Budapesti Szerződés és a Szabadalmi
Együttműködési Szerződés szerinti adatok

(83) a mikroorganizmus törzs (bioló-
giai anyag) letétbe helyezésének
adatai

(84) szekvencialista, illetve táblázat

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés szá-
ma

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés
közzétételi száma

(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény sze-
rinti adatok, valamint a kiegészítő oltal-
mi tanúsítványra vonatkozó adatok

(92) a termék első magyarországi for-
galomba hozatali engedélyének
száma és kelte, valamint az enge-
délyezett termék neve

(93) a termék első közösségi forga-
lomba hozatali engedélyének szá-
ma és kelte

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta

(95) a kiegészítő oltalmi tanúsítvány
címe (a termék megnevezése) és
a termék típusa

(96) az európai (EP) bejelentés adatai

(97) az európai (EP) bejelentés közzé-
tételi adatai;
az európai szabadalom megadá-
sának az Európai Szabadalmi
Közlönyben történt meghirdetési
adatai

A publikáció fajtája (a WIPO 16. szab-
ványa szerint)

A 1996. január 1-je előtti bejelentési nap-
pal rendelkező szabadalmi bejelentések
közzététele, illetve közzététel nélkül
megadott szabadalmak meghirdetése

A1 1996. január 1-je utáni bejelentési nap-
pal rendelkező szabadalmi bejelentések
közzététele és tájékoztatás az elvégzett
újdonságkutatásról

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési nap-
pal rendelkező szabadalmi bejelenté-
sek, növényfajta-oltalmak közzététele

A3 Külön tájékoztatás az 1996. január 1-je
utáni bejelentési nappal rendelkező sza-
badalmi bejelentésekben a közzétételt
követően elvégzett újdonságkutatásokról

B1 Megadott szabadalmak, növényfajta-
oltalmak

B2 Korlátozott szabadalmak

B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírások
bibliográfiai adataiban
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B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírásokban
T1 Európai szabadalmi bejelentések igény-

pont fordításának közzététele
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak szö-

vege fordításának benyújtásáról
T3 Európai szabadalmi bejelentések igény-

pontjai fordítás-kijavításának közzété-
tele

T4 Európai szabadalmak szövege fordítás-
kijavításának közzététele

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti felszólalási eljárás-
ban módosítással fenntartott európai
szabadalmak szövege fordításának be-
nyújtásáról

T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti korlátozási eljárás-
ban módosítással fenntartott európai
szabadalmak szövege fordításának be-
nyújtásáról

T7 Korlátozott európai szabadalom
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak

szövege fordításának bibliográfiai ada-
taiban

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításában

Védjegy és földrajzi árujelző adatok
azonosítói (INID-kódok a WIPO
60. szabványa szerint)

(100) Lajstromozási és megújítási adatok
(111) lajstromszám
(141) a lajstromozási eljárás és az

oltalom megszűnésének napja
(151) a lajstromozás napja
(156) a megújítás napja
(180) a lejárat napja

(200) Bejelentési adatok

(210) a bejelentés ügyszáma

(220) a bejelentés napja

(230) a kiállítási elsőbbség adatai

(300) Uniós elsőbbség adatai

(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő
közzététel adatai

(450) a Nemzetközi Irodánál a közzé-
tételt tartalmazó lap száma

(500) Egyéb adatok

(511) az árujegyzék vagy a termékjegy-
zék a Nizzai Megállapodás szerint,
adatközlésnél csak az osztályok
száma szerepel

(540) a földrajzi árujelző megnevezése

(541) a megjelölés közönséges írás-
móddal

(546) a megjelölés ábrával, illetve a kö-
zönségestől eltérő írásmóddal

(551) együttes vagy tanúsító védjegy

(554) térbeli megjelölés

(555) hologrammegjelölés

(556) hangmegjelölés

(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos lap-
jában történő közzététel napja

(591) szín- vagy színes megjelölés

(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek
adatai

(641) megosztás esetén a korábbi
bejelentés ügyszáma

(646) megosztás esetén a korábbi véd-
jegy lajstromszáma

(660) a belső elsőbbség adatai

(700) A jogosult, a képviselő és az engedélyes
adatai

(731) bejelentő

(732) védjegyjogosult, a nemzetközi
lajstrom szerinti jogosult vagy a

lajstromozási eljárásban résztve-
vő bejelentő

(740) képviselő

(791) engedélyes

A rovatok rendezési elvei

A szabadalmi és a használati mintaoltalmi be-
jelentések, illetve a megadott szabadalmak és
használati mintaoltalmak adatai NSZO-szek-
ciónként, a formatervezési mintaoltalmi beje-
lentések, illetve a megadott formatervezési
mintaoltalmak adatai a Locarnói Megállapo-
dás szerinti osztályonként csoportosítva, az
első helyen szereplő bejelentők nevének betű-
rendjében, a növényfajta-oltalmi bejelentések
ügyszám szerinti sorrendben jelennek meg.

Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett négy-
jegyű kódok az adott rovatok tartalmára utal-
nak a WIPO 17. szabványa szerint.

A szabadalmi bejelentések közzététele című
rovatban a T betűvel kezdődő dokumentum-
szám az 1996. január 1-je előtti bejelentési
nappal rendelkező teljes vizsgálatú, a H betű-
vel kezdődő dokumentumszám halasztott
vizsgálatú szabadalmi bejelentésre utal.

Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti bejelen-
tések az ügyszám, a megadott kiegészítő oltal-
mi tanúsítványok a lajstromszám szerinti
sorrendben jelennek meg.

A védjegy és földrajzi árujelző bejelentések a
bejelentők nevének betűrendjében, a lajstro-
mozások lajstromszám szerinti sorrendben je-
lennek meg.
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 13 02130

 ( 220 ) 2013.07.24.

 ( 731 )  FROZEN HU Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Aludttej (olasz receptúra alapján ízesítetlen fagyasztott desszertként elkészítve); joghurt (olasz receptúra

 alapján ízesítetlen fagyasztott desszertként elkészítve).

 30    Fagyasztott joghurt (cukrászati jég)(olasz receptúra alapján, olasz ízesítőanyagokkal); fagylalt, jégkrém

(joghurtból ízesítéssel vagy anélkül olasz receptúra alapján, olasz ízesítőanyagokkal); jégkrémpor (joghurtból

 ízesítéssel vagy anélkül olasz receptúra alapján, olasz ízesítőanyagokkal).

 43    Bár szolgáltatások (elsődlegesen olasz receptúra szerinti fagyasztott joghurttermék értékesítésére); étkezdék

(elsődlegesen olasz receptúra szerinti fagyasztott joghurttermék értékesítésére); kávéházak (elsődlegesen olasz

 receptúra szerinti fagyasztott joghurttermék értékesítésére).

 ( 210 ) M 13 02227

 ( 220 ) 2013.08.05.

 ( 731 )  INHOLDING Ingatlanforgalmazási Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; angolszalonna; disznóhús; hentesáruk; hús; hús, tartósított;

 húskivonatok; kolbász; máj; sonka; szalonna; zsírok, étkezési.

 ( 210 ) M 13 02738

 ( 220 ) 2013.09.20.

 ( 731 )  HAB Advert Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  Horváth Attila, Budapest

  
( 546 )

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

 részére.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03104

 ( 220 ) 2013.10.25.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Eger eredetmegjelölés termék leírásának megfelelő borok.
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 ( 210 ) M 13 03155

 ( 220 ) 2013.10.30.

 ( 731 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

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

 ( 541 ) A SZABADSÁG ÍZE

 ( 511 )  30    Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok; jeges kávé; pótkávék, pótkávékivonatok, pótkávé

alapú készítmények és italok; cikória; tea, teakivonatok, tea alapú készítmények és italok; jeges tea; maláta alapú

készítmények; kakaó és kakaó alapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládétermékek, csokoládé alapú

 készítmények és italok.

 32    Enyhén szénsavas víz (csendes víz), szénsavas víz, kezelt víz, forrásvíz, ásványvíz, ízesített víz; gyümölcs

ízesítésű és gyümölcs alapú italok; gyümölcs- és zöldséglevek, nektárok, limonádék, szódák és más

alkoholmentes italok; szörpök, kivonatok, esszenciák és más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez

 (kivéve az illóolajokat); tejes erjesztett italok; szója alapú italok; maláta alapú italok; izotóniás italok.

 ( 210 ) M 13 03185

 ( 220 ) 2013.10.31.

 ( 731 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok és pezsgők.

 ( 210 ) M 13 03191

 ( 220 ) 2013.11.04.

 ( 731 )  Farkas Fruzsina, Budapest (HU)

 ( 541 ) KOCHI

 ( 511 )  14    Ékszerek, nyaklánc, karkötő, fülbevaló, kulcstartó, amulettek, bizsu ékszer, dísztárgyak, melltű, láncok,

 medálok, gyűrűk, ékszerdoboz.

  18    Bőrből készült ékszerek, dísztárgyak.

 ( 210 ) M 13 03266

 ( 220 ) 2013.11.07.

 ( 731 )  BGB Interherb Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Somodi Réka, Budapest

 ( 541 ) Interherb VITAL Kollagén & Hyaluronsav Szépségformula

 ( 511 )  5    Bőrfeszességet biztosító gyógyászati formula, étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 210 ) M 13 03355

 ( 220 ) 2013.11.15.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Halból készített ételek; halfilé; hal mousse-ok; hal, nem élő; hal tartósított; heringek; homár, nem élő;
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kagylók, nem élő; kaviár; lazac; levesek; leves készítmények; osztriga, nem élő; rákfélék, keménytestű, nem élő;

rákok, folyami, nem élő; sózott hal; sültburgonya, chips; szardínia; tengeri rákok, apró, nem élő; tonhal;

 zöldségsaláták.

 30    Cheesburgerek (szendvicsek); chutney (fűszeres ízesítők); fűszerek, ízesítők; ketchup (szósz); majonéz;

 pesto (szósz); salátaöntetek; szendvicsek; szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártrások).

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 13 03395

 ( 220 ) 2013.11.21.

 ( 731 )  SPORTOPUS Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   22    Sátrak; ponyvák; vitorlavásznak; vitorlák; zsákok és táskák,amelyek nem tartoznak más osztályba.

 25    Ruházati termékek, női, férfi, gyerek, sport és munkaruházatok; női, férfi, gyerek cipők, papucsok; zoknik;

sporttrikók; sportcipők; sálak; sapkák; pólók; melegítők; ingek; fürdőruhák; bőrruházatok; övek; kesztyűk;

 nyakkendők.

 35    Ruházati termékek, divat-, sport- és munkavédelmi ruházati termékek; továbbá sportfelszerelések és

sporteszközök kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása, reklámozása és marketing tevékenység; termékbemutatók

 és kiállítások szervezése; bolthálózatok üzemeltetése.

 ( 210 ) M 13 03422

 ( 220 ) 2013.11.22.

 ( 731 )  Tri-Sys Bt., Maglód (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03463

 ( 220 ) 2013.11.25.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; hirdetési hely kölcsönzése; honlapforgalom optimazálása; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálat; manöken/modell -

szolgáltatások reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózatokon; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése;

reklámfilmek előállítása; reklámidő bevétele távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

reklámszöveg szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés; számítógépes

nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; üzleti menedzselés

előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletviteli szabadúszó szolgáltatók részére;

 vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; digitális zene szolgáltatása az interneten

(nem letölthető); diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célból; éjszakai klubbok;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 9. szám, 2014.05.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M874



elektronikus desktop kiadó tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadások

díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; feliratozása (filmek); filmek

gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése;

fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók

szolgáltatásai; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jegyirodai

szolgáltatások (szórakoztatás); klubszolgáltatások nyújtása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); online elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetőek; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem

letölthető videók biztosítása; rádió és televízióprogramok készítése; rádiós szolgáltatás; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); szabadidős létesítmények rendelkezésre

bocsátása; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;

szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakozás); vidámparkok; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zene összeállítása; zenés kabarék, varieték.

 43    Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló

 éttermek; rendezvény termek kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 13 03464

 ( 220 ) 2013.11.25.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; hirdetési hely kölcsönzése; honlapforgalom optimazálása; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálat; manöken/modell -

szolgáltatások reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózatokon; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése;

reklámfilmek előállítása; reklámidő bevétele távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

reklámszöveg szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés; számítógépes

nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; üzleti menedzselés

előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletviteli szabadúszó szolgáltatók részére;

 vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; digitális zene szolgáltatása az interneten

(nem letölthető); diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célból; éjszakai klubbok;

elektronikus desktop kiadó tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadások

díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; feliratozása (filmek); filmek

gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése;

fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók

szolgáltatásai; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jegyirodai

szolgáltatások (szórakoztatás); klubszolgáltatások nyújtása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); online elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetőek; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; online, nem

letölthető videók biztosítása; rádió és televízióprogramok készítése; rádiós szolgáltatás; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); szabadidős létesítmények rendelkezésre

bocsátása; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;

szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakozás); vidámparkok; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zene összeállítása; zenés kabarék, varieték.
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 43    Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló

 éttermek; rendezvény termek kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 13 03465

 ( 220 ) 2013.11.25.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók (papíráruk); fényképek (nyomtatott); folyóiratok;

grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; hírdetőtáblák papírból vagy kartonból;

iratgyűjtők, dossziék; jegyek; karakterek, számok betűk; képregények; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek;

könyvek; könyvjelzők; könyvkötések; könyvkötészeti cikkek; könyvkötő felszerelések és gépek (irodai

eszközök); könyvlaprögzítők; könyvtámaszok; leffentyűk (könyvkötészet); levelezőlapok; levélpapír; naptárak;

noteszok; nyomtatott publikációk; öntapadó címkék (papíráruk); papíráruk; plakátok, falragaszok papírból vagy

kartonból; postabélyegek; poszterek; prospektusok; sablonok (papíráruk); sokszorosító papírok; transzparensek

(papíráruk); újságok; üdvözlőlapok, kártyák; vászon könyvkötéshez; vászonpausz; világítópapír; zacskók

 csomagolásra papírból vagy műanyagból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok.

 35    Árubemutatás; hirdetési hely kölcsönzése; honlapforgalom optimazálása; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálat; manöken-/modell

szolgáltatások reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálozatokon; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése;

reklámfilmek előállítása; reklámidő bevétele távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

reklámszöveg szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés; számítógépes

nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; üzleti menedzselés

előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletviteli szabadúszó szolgáltatók részére;

 vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; digitális zene szolgáltatása az interneten

(nem letölthető); diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célból; éjszakai klubbok;

elektronikus desktop kiadó tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadások

díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; feliratozása (filmek-); filmek

gyártása, kivéve reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése;

fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók

szolgáltatásai; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jegyirodai

szolgáltatások (szórakoztatás); klubszolgáltatások nyújtása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); online, nem letölthető

videók biztosítása; rádió és televízióprogramok készítése; rádiós szolgáltatás; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); szabadidős létesítmények rendelkezésre

bocsátása; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;

szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakozás); vidámparkok; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zene összeállítása; zenés kabarék, varieték.

 ( 210 ) M 13 03473

 ( 220 ) 2013.11.25.

 ( 731 )  Citigroup Inc. a Delaware corporation, New York, New York (US)

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

 ( 541 ) CITI PRIORITY
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 ( 511 )  36    Banki szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi eszközgazdálkodás; pénzügyi elemzés és

konzultáció; pénzügyi előrejelzés; online kereskedelmi szolgáltatások pénzügyi termékekhez; hitelkártya

szolgáltatások, hír- és tájékoztatási szolgáltatások pénzügyekre vonatkozóan; pénzügyi beszámolók; kereskedelmi

és fogyasztói kölcsönök és finanszírozás; hitel, vagyon, kölcsön kezelése, tervezése és tanácsadás; biztosítások és

tőke bekfektetés, valamint a befektetéssel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; biztosítási ügynöki

szolgáltatások, valamint kereskedelmi szolgáltatások harmadik fél számára; pénzügyi tranzakciók megkönnyítése

és biztosítása, nevezetesen elektronikus tőke átruházás, elektronikus készpénz tranzakciók, elektronikus

hitelkártya tranzakciók, elektronikus számla kifizetés és elektronikus tartozás kiegyenlítés; biztosítási

szolgáltatások, nevezetesen szavatosság és tulajdon közvetítés, vagyonkár és életbiztosítási szerződések

esetenként vagy éves szerződés formájában; a banki és pénzügyi világ híreinek és információinak közvetítése

on-line formában, ill. a teljes számítógépes világháló felhasználásával; ingatlanokkal és jelzálogokkal kapcsolatos

 ügynöki tevékenységek.

 ( 210 ) M 13 03499

 ( 220 ) 2013.11.26.

 ( 731 )  MEC Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nemes Ákos, Dr. Nemes Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 ( 210 ) M 13 03527

 ( 220 ) 2013.11.27.

 ( 731 )  Greenmetal Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Domokos Barbara, Halásztelek

 ( 541 ) Greenmetal Kft.

 ( 511 )   14    Nemesfémek és ötvözetei.

  35    Kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 13 03552

 ( 220 ) 2013.11.27.

 ( 731 )  A Park Oktató és Szórakoztató Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) INVISECRET

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

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 13 03607

 ( 220 ) 2013.11.29.

 ( 731 )  Magyar Pékszövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Peti Éva, "Peti" Ügyvédi Iroda, Kaposvár

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Magyarországról származó kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.
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  35    Reklámozás.

 ( 210 ) M 13 03615

 ( 220 ) 2013.12.02.

 ( 731 )  Hungaro durumrozs Kft., Kisvárda (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Magyarországról származó lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

 cukrászsütemények; tésztafélék.

  31    Magyarországról származó gabonamagvak.

 ( 210 ) M 13 03653

 ( 220 ) 2013.12.04.

 ( 731 )  Well Pharma Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Klimin slim TRIO A változókori karcsúság

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők

 emberek számára.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 13 03654

 ( 220 ) 2013.12.04.

 ( 731 )  Well Pharma Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Klimin MULTI A NŐk egészségéért

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők

 emberek számára.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 13 03659

 ( 220 ) 2013.12.04.

 ( 731 )  "GALLUS" Baromfitenyésztő és Keltető Kft., Devecser (HU)

 ( 740 )  dr. Geiszt Éva, dr. Geiszt Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Baromfi, nem élő; hentesáruk; hús; húskivonatok; húskocsonya; hús, tartósított.

  31    Állatok élő; baromfiszárnyas, élő.

 ( 210 ) M 13 03680

 ( 220 ) 2013.12.06.

 ( 731 )  Mediterrán Magyarország Kft., Bóly (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből
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készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 ( 210 ) M 13 03724

 ( 220 ) 2013.12.10.

 ( 731 )  Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

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

 ( 541 ) NEUTROGENA HYDRO BOOST

 ( 511 ) 3    Arcbőr kezelésére szolgáló termékek; arcbőr hidratáló krémek, arcbőr hidratáló zselék, arcbőr hidratáló

folyadékok, arcbőr tisztítók, arcbőr törlőkendők, arcbőrtisztító dörzsölő készítmények; arcbőrtisztító szalagok;

arcmaszk; arcbőr feszesítő; arckezelő krém; arckezelő zselé; arckezelő folyadék; arckezelő szérum;

szemránckrém; szemránczselé; szemráncfolyadék; öregedés gátló krém; öregedés gátló zselé; öregedés gátló

folyadék; testápoló termékek, testápoló folyadék; testápoló krém; testlemosó; kézkrém; kézápoló folyadék;

 lábápoló krém; lábápoló folyadék, napvédő termék; napbarnító.

 ( 210 ) M 13 03771

 ( 220 ) 2013.12.16.

 ( 731 )  Langham Hotels International Limited, Wanchai (HK)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzletvezetési és tanácsadási szolgáltatások; üzleti és szállodai adminisztráció; üzleti tájékoztatás és

felvilágosítás; üzleti asszisztensi szolgáltatások; üzletközpontokkal kapcsolatos szolgáltatások; marketingkutatás;

szállodák üzleti irányítása; reklámozási és kereskedelmi célú kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése;

marketing, reklámozási, hirdetési és promóciós szolgáltatások; hirdetési helyek bérlése; élelmiszerekkel,

italokkal, fürdő- és szépségápolási termékekkel, nyomtatott anyagokkal és írószerekkel, ruhákkal és ruha

kiegészítőkkel, filmekkel, textilárukkal, bőrárukkal és virágbolti termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; szupermarket- és áruházi kiskereskedelmi szolgáltatások; a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos

 tájékoztatási és tanácsadói szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 03780

 ( 220 ) 2013.12.16.

 ( 731 )  Magyar Diáksport Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rádics Balázs, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek, adatfeldolgozó berendezések.

  16    Tanítási, oktatási anyagok (készülékek kivételével).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03799

 ( 220 ) 2013.12.18.

 ( 731 )  Szent Erzsébet Szociális Alapítvány, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  dr. Szarvas Júlia, Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Sportolási lehetőségek, rendezvények biztosítása, kulturális programok szervezése - szabadidős helyiségben

 - idősek számára.

 43    Nyugdíjasház, gondozási intézet, ápolási intézet működtetése időskorúak ellátása céljából; étkezési

 szolgáltatások nyújtása időseknek.

 44    Orvosi ellátás, reumatológiai, pszchiátriai-neurológiai, háziorvosi rendelés, fizikoterápiás kezelés

 időseknek; gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzése idősek számára.

 ( 210 ) M 13 03802

 ( 220 ) 2013.12.18.

 ( 731 )  Szent Erzsébet Szociális Alapítvány, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  dr. Szarvas Júlia, Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Idősgondozás Manhertz-elve

 ( 511 )  41    Sportolási lehetőségek, rendezvények biztosítása, kulturális programok szervezése - szabadidős helyiségben

 - idősek számára.

 43    Nyugdíjasház, gondozási intézet, ápolási intézet működtetése időskorúak ellátása céljából; étkezési

 szolgáltatások nyújtása időseknek.

 44    Orvosi ellátás, reumatológiai, pszchiátriai-neurológiai, háziorvosi rendelés, fizikoterápiás kezelés

 időseknek; gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzése idősek számára.

 ( 210 ) M 13 03826

 ( 220 ) 2013.12.19.

 ( 731 )  ZFW Hortiservice Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HORTISERVICE

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

 35    Kereskedelmi ügyletek; mezőgazdasági termékekre, mezőgazdasági vegyi anyagokra vonatkozó

kiskereskedelmi tevékenység; mezőgazdasági termékekre, mezőgazdasági vegyi anyagokra vonatkozó

 nagykereskedelmi tevékenység; marketing tevékenység.

 44    Mezőgazdasági; kertészeti és erdészeti szolgáltatások; mezőgazdasági vegyi termékek légi és felszíni

 szórása; növénygyógyászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 03827

 ( 220 ) 2013.12.19.

 ( 731 )  Szórád Gábor, Budapest (HU)

   

( 546 )

 ( 511 )  32    Szénsavas italok, szódavíz, energiaital, alkoholmentes italok, ásványvizek, alkoholmentes koktélok,

 izotóniás italok.
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 33    Alkoholos italok, borok, égetett szeszes italok, előkevert alkoholos italok, brandy, rizspálinka, rum, szeszes

 italok, vodka, whisky.

 ( 210 ) M 13 03833

 ( 220 ) 2013.12.20.

 ( 731 )  Science-Tech Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03852

 ( 220 ) 2013.12.20.

 ( 731 )  Expert Magyarország Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth B. Balázs, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, fényképészeti, mozgóképi,

mérő-, jelző-, berendezések, számítógépek, számítógép alkatrészek, háztartási gépek, világító-, fűtő-, hűtő-,

berendezések, kozmetikai cikkek, egészségügyi készítmények értékesítéséhez kapcsolódó kis- és

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 03853

 ( 220 ) 2013.12.20.

 ( 731 )  Expert Magyarország Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth B. Balázs, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására

szolgáló készülékek, fényképészeti, mozgóképi, mérő-, jelző-, berendezések, számítógépek, számítógép

alkatrészek, háztartási gépek, világító-, fűtő-, hűtő-, berendezések, kozmetikai cikkek, egészségügyi

 készítmények értékesítéséhez kapcsolódó kereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 03867

 ( 220 ) 2013.12.23.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ferencz Iván, Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest

 ( 541 ) Találd meg a helyet, amelyre minden időben számíthatsz! Az időjárás jelentés támogatója a

Fundamenta-Lakáskassza

 ( 511 )   35    Rádiós reklámozás; reklámozás; televíziós reklámozás.
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 ( 210 ) M 13 03896

 ( 220 ) 2013.12.31.

 ( 731 )  HELP-EXPRESS KFT., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00019

 ( 220 ) 2014.01.06.

 ( 731 )  Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Balczó Szilvia, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 ( 210 ) M 14 00025

 ( 220 ) 2014.01.06.

 ( 731 )  Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

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

 sörök.

 ( 210 ) M 14 00026
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 ( 220 ) 2014.01.06.

 ( 731 )  Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Waldert

 ( 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)

 sörök.

 ( 210 ) M 14 00034

 ( 220 ) 2014.01.07.

 ( 731 )  Iván János, Debrecen (HU)

 Kalos Pál Tibor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Méz, mézkészítmények, mézessütemények, mézes desszertek, mézesítő készítmények.

 ( 210 ) M 14 00043

 ( 220 ) 2014.01.07.

 ( 731 )  GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zrt. 100%, Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr.Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 ) A Gallicoop a nyomonkövethető minőség!

 ( 511 )  5    Diétás termékek gyermekek és betegek részére.

 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).

 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).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; mindenfajta élelmiszer - ide értve a friss árut is - nagykereskedelme és

kiskereskedelme, élelmiszer termékek hirdetése, reklámozása, és a kereskedelmükhöz kapcsolódó szolgáltatások,

 beleértve a házhoz szállítást,online webáruházon keresztül történő értékesítést, fogyasztói tanácsadást.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 14 00048

 ( 220 ) 2014.01.08.

 ( 731 )  Barna Zoltán, Szeged (HU)

 ( 541 ) O'SLAY

 ( 511 )  9    Optikai eszközök, szemüvegek, szemüvegkeretek.

  44    Optikusi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 00057

 ( 220 ) 2014.01.08.

 ( 731 )  Huang Jianjun, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt, Budapest

 ( 541 ) D.D. STYLE

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 9. szám, 2014.05.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M883



 ( 511 )   18    Utazótáskák és bőröndök.

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

 ( 210 ) M 14 00068

 ( 220 ) 2014.01.10.

 ( 731 )  Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Balczó Szilvia, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 ( 210 ) M 14 00078

 ( 220 ) 2014.01.10.

 ( 731 )  Digital Packaging and Promotion Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 nyomtatási, nyomdai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 00098

 ( 220 ) 2014.01.14.

 ( 731 )  Lindoweb, LDA, PORTO (PT)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 42    Hosting szolgáltatások web oldalakhoz; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára;

 információadás, tanácsadás és konzultáció.

 ( 210 ) M 14 00114

 ( 220 ) 2014.01.15.

 ( 731 )  Nanocolltech Kft., Szeged (HU)

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

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; bakteriológiai készítmények humán- és állatgyógyászati használatra;

biocidok; borogatások; bőrápoló gyógyszerkészítmények; égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények;

egészségügyi kendők; egészségügyi kötszerek; fertőtlenítő [csíraölő] szerek; fertőtlenítő készítmények;

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

kötésekhez; gombaölő szerek, fungicidek; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények;

higiéniai tamponok; hüvelyöblítő készítmények; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati használatra; kendők

gyógyszeres lemosószerekkel átitatva; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; kontaktlencse-tisztító

készítmények; kötés, pólya kötözésre; kötszer, mullpólya, sebkötő géz; kötszerek (orvosi) seb kötözésre;

nedvszívó tampon; oldatok kontaktlencsékhez; ragtapasz orvosi célokra; sebészeti kötözőanyagok; sebészeti

szövetek; sebszivacsok (gyógyító-); szájápoló szerek gyógyászati használatra; sebtapaszok; tampon gyógyászati

használatra; tisztítószerek gyógyászati használatra; vegyi készítmények állatgyógyászati használatra; vegyi

készítmények gyógyászati használatra; vegyi reagensek humán vagy állatgyógyászati használatra; vegyi termékek

 gyógyszerészeti használatra.

 ( 210 ) M 14 00121

 ( 220 ) 2014.01.15.

 ( 731 )  ASPF Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pálvölgyi Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenység.

 ( 210 ) M 14 00126

 ( 220 ) 2014.01.16.

 ( 731 )  Apáti Edit, Budapest (HU)

 ( 740 )  Apáti Barnabásné, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek; illatszerek; szappanok; hajmosó szerek; fogkrémek.

 25    Ruházati termékek, beleértve cipőket, táskákat, öveket, kalapokat, sálakat, kendőket, kesztyűket,

 fürdőruhákat, strandruhákat, harisnyákat is.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás; árubemutatás - áruminta terjesztés; kereskedelmi és

 reklámozási célú bemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 14 00135

 ( 220 ) 2014.01.17.

 ( 731 )  dr. Bokor Katalin, Budapest (HU)

 Tóth Olivér László, Budapest (HU)

 ( 541 ) SenseMe

 ( 511 ) 3    Szappanok; illóolajok, parfümök, illatszerek, fogkrémek, kozmetikai cikkek, olajok, virágvizek,

 olajkeverékek.
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 20    Vetiver gyökérből és levélből készült termékek, raffiából, szaruból, kagylóból, csontból, kókuszhéjból

 készült termékek.

  31    Pörkölt kakaóbab, kakaópor, friss gyümölcs, zöldség.

 ( 210 ) M 14 00147

 ( 220 ) 2014.01.20.

 ( 731 )  Vitálvár Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hajdu Tünde, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálék kiegészítők, funkcionális élelmiszerek, diétás élelmiszerek, gyógyitalok, gyógyhatású szeszes italok,

 gyógycukor.

 30    Instant kávé készítmények, kávé, kávé alapú italok, csokoládé, instant kakaó, tea, tea alapú italok, gyümölcs

 zselé, gyümölcs dzsem, lekvár, instant levespor, leves készítmény, instant italporok, rágógumi.

  32    Gyümölcs italok, gyümölcslevek.

  33    Alkoholos italok, borok.

 ( 210 ) M 14 00150

 ( 220 ) 2014.01.20.

 ( 731 )  TISZA VOLÁN SPORT CLUB, Szeged (HU)

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

 ( 541 ) TISZA VOLÁN SPORT CLUB

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  44    Fizi(k)oterápia, masszázs, gyepgondozás.

 ( 210 ) M 14 00176

 ( 220 ) 2014.01.22.

 ( 731 )  Horváth János, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ducsay Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 ) Corvin Lux Aparthotel

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00177

 ( 220 ) 2014.01.22.

 ( 731 )  Sárdi Veronika, Szombathely (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   29    Sárvár térségéből számazó tökmagolajok.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 14 00248

 ( 220 ) 2014.01.29.

 ( 731 )  Dr Bata Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Bata Árpád, Ócsa

 ( 541 ) STABILFLOR

 ( 511 )   31    Takarmányadalék haszonállatok részére.

 ( 210 ) M 14 00261

 ( 220 ) 2014.01.29.

 ( 731 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, LÁRHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 ) NEOLUX BRILL

 ( 511 ) 1    Hígítók és oldószerek; ipari, tudományos, vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták és műanyagok; ipari

 rendeltetésű ragasztóanyagok.

2    Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok; nyers természetes

 gyanták; színezékek; porfestékek; pigmentek; alapozók; javító- és felújító anyagok.

 35    Festékipari és építőipari termékek kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi egységek üzemeltetése,

 valamint reklámozás és marketingtevékenység.

 ( 210 ) M 14 00262

 ( 220 ) 2014.01.29.

 ( 731 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, LÁRHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 ) CUPROLIN

 ( 511 ) 1    Hígítók és oldószerek; ipari, tudományos, vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták és műanyagok; ipari

 rendeltetésű ragasztóanyagok.

2    Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok; nyers természetes

 gyanták; színezékek; porfestékek; pigmentek; alapozók; felújító anyagok; valamint algagátló hajófestékek.

 35    Festékipari és építőipari termékek kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi egységek üzemeltetése,

 valamint reklámozás és marketingtevékenység.

 ( 210 ) M 14 00263

 ( 220 ) 2014.01.29.

 ( 731 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, LÁRHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
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 ( 541 ) RENOVA-DUNALAKK

 ( 511 ) 1    Hígítók és oldószerek; ipari, tudományos, vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták és műanyagok; ipari

 rendeltetésű ragasztóanyagok.

2    Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok; nyers természetes

 gyanták; színezékek; porfestékek; pigmentek; alapozók; felújító anyagok.

 35    Festékipari és építőipari termékek kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi egységek üzemeltetése,

 valamint reklámozás és marketingtevékenység.

 ( 210 ) M 14 00264

 ( 220 ) 2014.01.29.

 ( 731 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, LÁRHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 ) METALLUX

 ( 511 ) 1    Hígítók és oldószerek; ipari, tudományos, vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták és műanyagok; ipari

 rendeltetésű ragasztóanyagok.

2    Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok; nyers természetes

 gyanták; színezékek; porfestékek; pigmentek; alapozók.

 35    Festékipari és építőipari termékek kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi egységek üzemeltetése,

 valamint reklámozás és marketingtevékenység.

 ( 210 ) M 14 00265

 ( 220 ) 2014.01.29.

 ( 731 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, LÁRHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 ) AKROPLASZT

 ( 511 ) 2    Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok; nyers természetes

 gyanták; színezékek; porfestékek; pigmentek.

 17    Szigetelőfestékek; szigetelő lakkok; szigetelő lemezek; szigetelő szalagok; szigetelő tapaszok;

 tömítőanyagok.

  35    Reklámozás és marketing; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi egységek üzemeltetése.

 ( 210 ) M 14 00266

 ( 220 ) 2014.01.29.

 ( 731 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, LÁRHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 ) EPOKORR

 ( 511 ) 1    Hígítók és oldószerek; ipari, tudományos, vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták és műanyagok; ipari

 rendeltetésű ragasztóanyagok.

2    Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok; nyers természetes

 gyanták; színezékek; porfestékek; pigmentek; festékalapozók; felújító anyagok; korróziógátló készítmények.

 35    Festékipari és építőipari termékek kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi egységek üzemeltetése,

 valamint reklámozás és marketingtevékenység.

 ( 210 ) M 14 00356

 ( 220 ) 2014.02.05.

 ( 731 )  PERINT Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Horváth Alíz, Szombathely
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( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

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

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

 áru).

 ( 210 ) M 14 00360

 ( 220 ) 2014.02.05.

 ( 731 )  Vorholt Viktor, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklám- és ajándéktárgyak, sportrelikviák, sportruházat forgalmazása.

  36    Karitatív tevékenység, jótékonysági célú gyűjtések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; sportedzőtábori szolgáltatások,

 sportversenyek rendezése, szabadidős szolgáltatások nyújtása, testnevelés, sportoktatás.

 ( 210 ) M 14 00367

 ( 220 ) 2014.02.06.

 ( 731 )  Märli Noémi 60%, Marcali (HU)

 Ruzsa Magdolna 40%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hazai Kinga ügyvéd, Dr. Kéri - Dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 14 00375

 ( 220 ) 2014.02.06.

 ( 731 )  Orbán Péter, Érd (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 ) OKOS ÉTLAP-FIGYELMES ÉTTEREM

 ( 511 )  41    Oktatás, szakmai képzés, tréningek szervezése, különösen fogyatékkal élő vagy speciális táplálkozási

 igényű személyekkel való bánásmódra vonatkozó elméleti és gyakorlati képzések.

  43    Vendéglátás, élelmezés, étkeztetés.

  44    Táplálkozási tanácsadás, különösen dietetikai tanácsadás.
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 ( 210 ) M 14 00395

 ( 220 ) 2014.02.07.

 ( 731 )  Fekete Noémi, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Coronita

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

 ( 210 ) M 14 00403

 ( 220 ) 2014.02.10.

 ( 731 )  Keserű Zsolt 33.4%, Ispánk (HU)

 Rezsek Attila 33.3%, Nagykanizsa (HU)

 Ónodi Tamás 33.3%, Baja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi

tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítménye; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi

 anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 14 00404

 ( 220 ) 2014.02.10.

 ( 731 )  Rezsek Attila, Nagykanizsa (HU)

 Ónodi Tamás, Baja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    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.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 14 00405

 ( 220 ) 2014.02.10.

 ( 731 )  FREELUSION Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bolevácz Éva, Bolevácz és Vörös 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
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adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00415

 ( 220 ) 2014.02.11.

 ( 731 )  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 (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).

 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).

 ( 210 ) M 14 00443

 ( 220 ) 2014.02.13.

 ( 731 )  CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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.

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00444

 ( 220 ) 2014.02.13.

 ( 731 )  CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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.

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

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

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00445

 ( 220 ) 2014.02.13.

 ( 731 )  CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00458

 ( 220 ) 2014.02.12.

 ( 731 )  Ammerland Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kozicz Árpád, Budapest

 ( 541 ) Ammerländer abban jó amiben kell

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00465

 ( 220 ) 2014.02.14.

 ( 731 )  Rózsahegyi László, Baar (CH)

 ( 740 )  dr. Fecskovics Erzsébet, Dr. Fecskovics Erzsébet Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Paleolit diétának megfelelő hús, hal, baromfi ételek, gyümölcsök, zöldségek, tojás-, tojáskészítmények;

ketogén diétának megfelelő hagyományos étrendi zsírok (vaj, sertészsír, kacsazsír, libazsír) és természetes olajok

 (napraforgó olaj, olívaolaj, tökmagolaj).

  30    Természetes édesítőszerek, mártások, fűszerek.

 43    Éttermekkel, és egyéb, ételárúsítással kapcsolatos létesítmények működtetése, ezekkel kapcsolatos

szolgáltatások, speciális paleolit és ketogén diétának megfelelő ételek közvetlen és közvetett értékesítése, saját

 üzemeltetésben és franchise rendszerben.

 ( 210 ) M 14 00475

 ( 220 ) 2014.02.17.

 ( 731 )  Paybybuxa Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Buxa

 ( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00477

 ( 220 ) 2014.02.18.

 ( 731 )  Traware Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00480
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 ( 220 ) 2014.02.18.

 ( 731 )  BitPiac Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Barborják Zoltán, Kovács, Barborják és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00483

 ( 220 ) 2014.02.18.

 ( 731 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gór Csaba, Francsics és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00490

 ( 220 ) 2014.02.18.

 ( 731 )  UNILEVER ČR, spol. s r.o., Prága 8 (CZ)

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

 ( 541 ) SAVO

 ( 511 ) 3    Mosó- és tisztítószerek; készítmények és szerek mosáshoz és mosodai használatra; szövetkondicionáló

készítmények; fehérítő készítmények; tisztító-,fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; lefolyócső tisztító

készítmények dugulás elhárításához; készítmények mosogatás céljára; szappanok; kézmosószerek; tisztító és

 fényesítőszerekkel átitatott kendők.

5    Fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek higiéniai vagy egészségügyi célokra; higiéniai készítmények; -férgek,

rovarok és kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek); csíraölő [fertőtlenítő]

szerek (germicidek); baktériumölő szerek; parazitaölő szerek; algaölő szerek (algicidek); rovarirtó szerek,

(inszekticidek); penészölő szerek; gyomirtó szerek; dezodorok (nem személyes használatra); légfrissítő

 készítmények; rovarriasztók.

 ( 210 ) M 14 00492

 ( 220 ) 2014.02.18.

 ( 731 )  Ginto Trade Kft., Budapest (HU)
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( 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).

 ( 210 ) M 14 00499

 ( 220 ) 2014.02.19.

 ( 731 )  ROBERT BOSCH Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Aszmann Róbert, Fuglinszky, Szilágyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) kell1gép

 ( 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; aggregátorok; áramfejlesztő generátorok; áramfejlesztők; anyagmozgató gépek

[berakodáshoz és kirakodáshoz]; aprítógépek, elektromos, háztartási használatra; befogókészülékek

szerszámgépekhez; betétek szűrőgépekhez; betonkeverő gépek; centrifugák [gépek]; centrifugák (háztartási -);

centrifugálszivattyúk; csövek porszívókhoz; elektromos hegesztőkészülékek; elektromotorok, villamos motorok,

nem földi járművek részére; emelőszerkezetek [gépek]; esztergák [szerszámgépek]; faipari gépek; festékszóró

pisztolyok; festékszóró pisztolyok [gépek], levegővel működtetett; festőgépek; fémmegmunkáló gépek;

forgattyúházak, karterek gépekhez és motorokhoz; forgattyúk [géprészek]; forgattyús tengelyek, főtengelyek;

forrasztókészülékek, elektromos; forrasztókészülékek, gázzal működő; forrasztólámpák; forrasztólámpák, gázzal

működő; forrasztópákák; forrasztópákák, gázzal működő; fúrófejek [géprészek]; fúrógépek; fúrógépek

(elektromos kézi-); fúrókoronák [géprészek]; fúrótokmányok [géprészek]; fúvógépek; fűnyíró gépek; fűrészek

[géprészek]; fűrészgépek; fűrészlapok [géprészek]; gereblyéző gépek; gépállványok; gépkalapácsok,

gőzkalapácsok; gyalugépek; gyomláló/saraboló gépek; hajlító gépek; hegesztőgépek, elektromos hegesztőlámpák,

gázzal működő; horonymaró gépek; horonyvágó gyaluk [szerszámgépek]; húsdarálók [gépek]; ívhegesztő

készülékek; ívvágó készülékek; járműemelők; kalapácsok (elektromos -); kalapácsok [géprészek]; kaszálógépek;

keverőgépek; keverőgépek háztartási használatra (elektromos); konyhai gépek *, elektromos; köszörűgépek;

köszörűkövek [géprészek]; láncfűrészek; lángfúrók [gépek]; lángvágók, gázzal működő levegőelszívó gépek;

légkalapácsok; magasnyomású tisztítóberendezések; menetvágó gépek; mezőgazdasági gépek;

mosóberendezések; mosó berendezések járművekhez; mosogatógépek; mosógépek; munkaasztalok, gépasztalok;

mosógép; nyírógépek; öblítő gépek; parketta fényesítő gépek, elektromos pneumatikus szállítóberendezések;

porelszívó készülékek tisztítási célra; porszívóhoz csatlakoztatható illatszer- és fertőtlenítőszer szóró

berendezések; porszívók; szegélyező gépek; szerszámgépek; szerszámok [géprészek]; szivattyúk; tisztítógépek és

berendezések, elektromos; tisztítókészülékek, gőzzel működő varrógépek; vasalógépek; viaszpolírozó gépek és

eszközök, elektromos; vágógépek; zsákok porszívókhoz; véső- és bontókalapácsok; gyémántfúró rendszerek;

 csiszoló- és gyalugépek; vezetősín rendszerek.

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

csavarhúzók; csavarkulcsok, villáskulcsok [kéziszerszámok]; csiszolókorongok; csiszolókorongok

[kéziszerszámok]; csiszolóreszelők; fémfúrók [kéziszerszámok]; fogók; fúrófejek [kéziszerszámok]; fúrók, kézi

fúrók; fűnyíró gépek [kéziszerszámok]; fűrészek [kéziszerszámok]; fűrészkeretek; fűrészlapok [kéziszerszámok

részei]; homorú vésők; hornyoló kalapácsok [kéziszerszámok]; kalapácsok [kéziszerszámok]; kerti ollók; kerti

szerszámok, kézzel működtetett; kézi ásók [kertészethez]; kézi fúrók; kéziszerszámok köszörüléshez; kézzel

működtetett kéziszerszámok; lombfűrészek; lyukasztóeszközök; lyukasztók [kéziszerszámok]; marógépek

[kéziszerszámok]; metszőollók, kerti ollók; mezőgazdasági eszközök, kézzel működtetett; mérőszalagok

[kéziszerszámok]; menetfúrók; nyeles vésők; pengék [kéziszerszámok]; reszelők; reszelők [kéziszerszámok];
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satuk; szegecselő gépek [kéziszerszámok]; szegecselők [kéziszerszámok]; szegecselő kalapácsok; szegecselő

kalapácsok [kéziszerszámok]; szöghúzók [kéziszerszámok]; szögkiemelők; tágító eszközök [kéziszerszámok];

tömörítő/zömítő eszközök; üreges fúrók [kéziszerszámok]; vasalók; vasalók [nem elektromos kéziszerszámok];

vágószerszámok; vágószerszámok, forgácsolószerszámok [kéziszerszámok]; vésők [nyesőollók]; vésőszerszámok

 [kéziszerszámok].

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

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

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

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

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

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

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek; lézerek, nem gyógyászati használatra; mércék,

mértékek, mérőműszerek; mérőberendezések, mérőműszerek; mérőeszközök, mértékek; mérőkészülékek,

elektromos; mérőműszerek; precíziós mérőműszerek; szferométerek [felületgörbület-mérők]; szintező műszerek;

szögmérők [mérőműszerek]; távmérő műszerek, távolságmérők; távmérő műszerek, teleméterek;

visszaverődés-mérők, reflektométerek; vízszintező, horizont-meghatározó műszerek; vízszintezők,

szintezőműszerek [geodézia]; keresőműszerek; szkennelőműszerek; vizsgáló kamerák; állványok [mérőműszerek,

szintező műszerek, távmérő műszerek, távolságmérők, keresőműszerek, szkennelőműszerek, vizsgáló kamerák];

tartozékok, kiegészítők [mérőműszerek, szintező műszerek, távmérő műszerek, távolságmérők, keresőműszerek,

 szkennelőműszerek, vizsgáló kamerák].

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; fénymásoló gépek

 kölcsönzése; irodagépek és készülékek kölcsönzése; reklámozás.

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építőipari gépek kölcsönzése; fényesítés dörzspapírral;

fényesítés horzsakővel; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; raktárak építése és javítása;

rozsdamentesítés; mérőműszerek kölcsönzése; gépállványok kölcsönzése; szintező műszerek, távmérő műszerek,

távolságmérők, keresőműszerek, szkennelőműszerek, vizsgáló kamerák kölcsönzése; építőipari gépek,

mérőműszerek, szintező műszerek, távmérő műszerek,távolságmérők, keresőműszerek, szkennelőműszerek,

vizsgáló kamerák; tartozékainak, kiegészítőinek kölcsönzése; építőipari gépek, mérőműszerek, szintező

műszerek, távmérő műszerek, távolságmérők, keresőműszerek, szkennelőműszerek, vizsgáló kamerák,

gépállványok kölcsönzése elektronikus média útján (online, honlapon keresztül); építőipari gépek,

mérőműszerek, szintező műszerek, távmérő műszerek, távolságmérők, keresőműszerek, szkennelőműszerek,

vizsgáló kamerák, gépállványok kölcsönzése elektronikus média útján (online, honlapon keresztül) online

foglalási rendszerben; építőipari gépek, mérőműszerek, szintező műszerek, távmérő műszerek,távolságmérők,

keresőműszerek, szkennelőműszerek, vizsgáló kamerák tartozékainak, kiegészítőinek kölcsönzése elektronikus

média útján (online, honlapon keresztül); építőipari gépek, mérőműszerek, szintező műszerek, távmérő műszerek,

távolságmérők, keresőműszerek, szkennelőműszerek, vizsgáló kamerák tartozékainak, kiegészítőinek kölcsönzése

 elektronikus média útján (online, honlapon keresztül) online foglalási rendszerben.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; áruszállítás; fuvarozás; gépkocsival történő

szállítás; információ szállítással kapcsolatban; információnyújtás tárolással kapcsolatban; kamionos szállítás;

levélben megrendelt áruk szállítása; raktározás, tárolás; szállítási ügynökség; szállítmányozás; termékek

 csomagolása; ügynökség szállítmányozással kapcsolatban; online megrendelt, kölcsönzött áruk szállítása.

 ( 210 ) M 14 00522

 ( 220 ) 2014.02.20.

 ( 731 )  EGLO LUX Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EGLO LED a jövő generációja!
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 ( 511 ) 9    Fényemittáló diódák [LED-ek]; fényerő-szabályozók, elektromos; fényvezérlő és szabályozó készülékek,

 világító táblák.

 11    LED-diódás világító berendezések; világító berendezések, eszközök, szerkezetek, lámpák és készülékek;

világító készülékek és azok alkatrészei;lámpák világító diódákkal, mint fényforrásokkal; beépített lámpák, talajba

beépíthető lámpák, falba beépíthető lámpák; álló-, fali, mennyezeti és asztali lámpák; biztonsági, útmutató és

vészvillogó lámpák; fényszórók, irányított sugárzók; burkolatok, rácsok és tükrök fény irányításához; reflektorok

 és lámpaburkolatok.

 42    Fénytechnikai berendezések tervezése, különösen projektre és tárgyra vonatkozó fénytervezés;

fényszámítások és mérések végzése, világítási helyzetek szimulációja, világítástechnikai berendezések

 tervtanulmányának elkészítése.

 ( 210 ) M 14 00524

 ( 220 ) 2014.02.20.

 ( 731 )  Mitók András, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Debreczi Géza, Debreczi 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).

 ( 210 ) M 14 00530

 ( 220 ) 2014.02.21.

 ( 731 )  Chen Yuqiang, Budapest (HU)

 ( 541 ) LET GET

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

 ( 210 ) M 14 00531

 ( 220 ) 2014.02.21.

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

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

  

( 554 )

 ( 511 )   29    Étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 14 00580

 ( 220 ) 2014.02.25.

 ( 731 )  Artist Design Studio Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerpel Dávid, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 ) 9    Elektronikus hirdetőtáblák; fényemittáló diódák [LED-ek]; fénycsövek reklám célokra; fényt kibocsátó

elektronikus mutatóeszközök; GPS készülékek; hangfelvevő készülékek; hangfelvételhordozók; hangszórók,

hangosbemondók; jelzőberendezések, világító vagy mechanikus; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz;

letölthető képfájlok; letölthető zenei fájlok; megfigyelő műszerek; monitorok [számítógéphardver]; monitorok

[számítógépprogramok]; mozifilmek, exponált; műholdas navigációs készülékek; navigációs berendezések

járművekbe [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök; optikai adathordozók; optikai üvegszálak [fényvezető

szálak]; processzorok [központi adatfeldolgozó egységek]; rádiótelefon készülékek; scannerek, optikai

letapogatók [informatika]; sebességmutatók; sétálómagnók; tv-súgógépek; vetítőgépek; vetítővásznak;

vetítővásznak [fényképészet]; vevőkészülékek (audio-, video-); videokamerák; videoképernyők; videomagnók,

 képmagnók; világító jelek.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; kábeltelevíziós műsorszórás közlések üvegszálas hálózatok

útján; számítógép terminálok közötti összeköttetések; távközlési berendezések kölcsönzése; távkonferencia

 szolgáltatások; telefonösszeköttetések; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; belsőépítészet;

dokumentumok -digitalizálása [szkennelés]; építészet; grafikusművészi tervezési szolgáltatások; hálózati

kiszolgálók [web szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; ipari formatervezés; műszaki

szakértői tevékenység; műszaki kutatás; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítás; számítógép

programok installációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépek

kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása

 mások számára.

 ( 210 ) M 14 00592

 ( 220 ) 2014.02.26.

 ( 731 )  MÁTRA-BACCHUS Szőlőbirtok és Pincészet Kft., Gyöngyösoroszi (HU)

 ( 740 )  dr. Berzétei Ákos, Gyöngyös

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 14 00593

 ( 220 ) 2014.02.26.

 ( 731 )  MÁTRA-BACCHUS Szőlőbirtok és Pincészet Kft., Gyöngyösoroszi (HU)

 ( 740 )  dr. Berzétei Ákos, Gyöngyös

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 14 00596

 ( 220 ) 2014.02.26.

 ( 731 )  Expert-Medical Kft., Zsámbék (HU)

 ( 541 ) HUMAPOL

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00597

 ( 220 ) 2014.02.26.

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

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  34    Elektromos cigaretták, mint a hagyományos cigaretták alternatívái; elektromos cigaretták; üresen árult

utántöltő patronok elektromos cigarettához; bagó; porított dohány, nevezetesen snüssz; tubák; dohánypótló

 anyagokat tartalmazó cigaretták nem gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 14 00598

 ( 220 ) 2014.02.26.

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

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Elektromos cigaretták, mint a hagyományos cigaretták alternatívái; elektromos cigaretták; üresen árult

utántöltő patronok elektromos cigarettához; bagó; porított dohány, nevezetesen snüssz; tubák; dohánypótló

 anyagokat tartalmazó cigaretták nem gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 14 00599

 ( 220 ) 2014.02.26.

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

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Elektromos cigaretták, mint a hagyományos cigaretták alternatívái; elektromos cigaretták; üresen árult

utántöltő patronok elektromos cigarettához; bagó; porított dohány, nevezetesen snüssz; tubák; dohánypótló

 anyagokat tartalmazó cigaretták nem gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 14 00600

 ( 220 ) 2014.02.26.

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

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  34    Elektromos cigaretták, mint a hagyományos cigaretták alternatívái; elektromos cigaretták; üresen árult

utántöltő patronok elektromos cigarettához; bagó; porított dohány, nevezetesen snüssz; tubák; dohánypótló

 anyagokat tartalmazó cigaretták nem gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 14 00601

 ( 220 ) 2014.02.26.

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

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Elektromos cigaretták, mint a hagyományos cigaretták alternatívái; elektromos cigaretták; üresen árult

utántöltő patronok elektromos cigarettához; bagó; porított dohány, nevezetesen snüssz; tubák; dohánypótló

 anyagokat tartalmazó cigaretták nem gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 14 00612

 ( 220 ) 2014.02.27.

 ( 731 )  Ormándi Gábor, Budapest (HU)

 Juhász Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsigmond, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Lekvárok (dzsemek).

  33    Alkoholtartalmú italok.

 ( 210 ) M 14 00613

 ( 220 ) 2014.02.27.

 ( 731 )  MÁRTA Database Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) BOBITAL

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

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők

 emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 14 00614

 ( 220 ) 2014.02.27.

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

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 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.

 ( 210 ) M 14 00619

 ( 220 ) 2014.02.26.

 ( 731 )  Gigamatrac Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) A matracóriás

 ( 511 )  35    Reklámozás; marketing; kereskedelmi ügyletek; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

 kiskereskedelmi célokból; matrac, ágybetét, ágykeret, ágyrács, boxspring ágyak kereskedelme, reklámozása.

 ( 210 ) M 14 00621

 ( 220 ) 2014.02.28.

 ( 731 )  Adorjányi Máriusz, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Faszén grillezéshez; barbecue, grillező brikettek; tüzelőanyag barbecue-hoz, kerti grillekhez; barbecue, kerti

grill begyújtására szolgáló tüzelőanyag; faforgácsból készült tüzelőanyag grillsütéshez [barbecue-hoz]; faforgács

(füstöléshez, barbecue-hoz); tűzifa (füstöléshez, barbecue-hoz); természetes alapú (faanyagot tartalmazó)

 grillbegyújtó.

 11    Főző berendezések; grillezők, grillsütők; grilltálcák, grill tepsik; faszenes grillek; grillkészülékek,

barbecue-k [sütéshez]; grillel felszerelt tűzhelyek; hibachik [faszénnel működő japán grillezők]; grillek, rostélyok

[sütőeszközök]; rostok [sütőkészülékek], grillsütők; rácsok, rostélyok, grillek [sütőkészülékek]; grilleszközök,

 barbecue-k; barbecue [grill] begyújtó kémény.

 30    Fűszerkeverék; fűszerek; marinádak [fűszeres pácok]; mustár; paprika, őrölt [ételízesítő]; paradicsomszósz;

ételízesítő [fűszer]; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; ketchup [szósz]; konyhasó; ecet; fűszerek,

ízesítők; fűszeres mártások; grillezett húshoz [barbecue] való szószok; salátaöntetek; húslé, mártás, szaft;

 ízesítőszerek.
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 41    Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;

sütéssel-főzéssel kapcsolatos információs szolgáltatások; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;

On-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; On-line, nem letölthető videók biztosítása;

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés] szövegek kiadása, (nem

 reklámcélú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 14 00630

 ( 220 ) 2014.03.03.

 ( 731 )  BERKEMANN Hungary Betéti Társaság, Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Bozóki Bence, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Kötések és kötszerek gyógyászati célokra, rugalmas kötések; lábvédő termékek a terhelés okozta fájdalom

ellen, tyúkszemgyűrűk lábra, tapaszok és gyűrűk a bőrkeményedés ellen, bütyökgyűrűk, bütyökpárnák,

 lábujjelválasztók; lábujjtámasztók, lábujj-kiegyenesítők, lábujjpárnák, lábfejpárnák, lábujjfésűk és lábujjsapkák.

 10    Ortopéd cipők, papucsok, csizmák és szandálok; kész talpak cipőkhöz, kötésekhez és ortézisekhez, nyers

 talpak és beépített cipőrészek ortopéd lábbelikhez.

 25    Csizmák, cipők, papucsok és szandálok, valamint ezek részei, beépített cipőrészek; fából készült papucsok

 és szandálok.

 ( 210 ) M 14 00643

 ( 220 ) 2014.03.04.

 ( 731 )  ATC Aircom Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  ( 591 )

 ( 511 ) 9    Pénztárgépek, elektronikus pénztárgépek, automatikus pénztárgépek, online pénztárgépek, számítógép alapú

pénztárgépek, elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek, nyomtatók, adómemóriás nyomtatók, POS (eladási

tranzakciós pont) nyomtatók, mobil értékesítés során használt nyomtatók, nyomtatók számla, nyugta és átvételi

 elismervény nyomtatásához, vonalkódnyomtatók.

 ( 210 ) M 14 00654

 ( 220 ) 2014.03.05.

 ( 731 )  XIA JINCUI, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Magasházy Katalin, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 14 00722

 ( 220 ) 2014.03.10.
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 ( 731 )  Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 ) DORINETTE

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 00723

 ( 220 ) 2014.03.10.

 ( 731 )  Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 ) MYRZI

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 00724

 ( 220 ) 2014.03.10.

 ( 731 )  Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 ) GESTILLA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 00726

 ( 220 ) 2014.03.10.

 ( 731 )  Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 ) LETICIA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 00737

 ( 220 ) 2014.03.11.

 ( 731 )  VARGA-FLEXO KFT, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kuchár Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 00765

 ( 220 ) 2014.03.13.

 ( 731 )  Műszer Automatika Kft., Budaörs (HU)

 ( 541 ) MANTI

 ( 511 ) 2    Bevonó anyagok, fémvédő szerek, korrózió gátló készítmények, falfestékek, fabevonók, nanotechnológiai

szigetelő, hő védő bevonatok, nanotechnológiai titán-dioxid, nanotechnológiai ezüst, nanotechnológiai vákuum

 kerámiagolyók, vízszigetelő, rozsda gátló anyagok.

 37    Építéssel kapcsolatos tevékenységek, épületek karbantartása, javítása, tisztítása, nanotechnológiai szigetelő,
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hő védő bevonattal való ellátása, kőművesmunkák, vakolás, külső, belső festés, fertőtlenítés, szigetelési

szolgáltatások; fűtő-hűtő berendezések, cső(táv)vezetékek és azok tartozékainak karbantartása, javítása,

szigetelése, nanotechnológiai hővédő bevonattal való ellátása, korrózió gátlása; ipari termékek, különösen

 járművek, létesítmények karbantartása, javítása, szigetelése, hő védő bevonattal való ellátása, korrózió gátlása.

 40    Különböző anyagok tisztítása, nanotechnológiai szigetelő, hő védő bevonattal való ellátása, festése;

 textilanyagok kezelése, kikészítése, nanotechnológiai szigetelő, hő védő bevonattal való ellátása, festése.

 ( 210 ) M 14 00795

 ( 220 ) 2014.03.17.

 ( 731 )  Scitec International S.á r.l., Luxembourg (LU)

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

 ( 541 ) WOD CRUSHER

 ( 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 szereplő valamennyi áru);

valamint emberi fogyasztásra szánt étrendkiegészítők, táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok és

 vitaminkészítmények; fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav tartalmú étrend-kiegészítők.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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); valamint tej és tejtermékek; tejsavó és egyéb tejtermékek; szójalecitin;

 lenmagolaj; fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav tartalmú tejalapú italok.

 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);

 valamint fehérje- és/vagy karnitintartalmú italok.

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); valamint emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők,

táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok, vitaminkészítmények, fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav

tartalmú termékek, tej és tejtermékek, tejsavó és egyéb tejtermékek, szójalecitin, lenmagolaj, valamint ruházati

 cikkek kiskereskedelme és nagykereskedelme, valamint reklámozása.

 ( 210 ) M 14 00822

 ( 220 ) 2014.03.19.

 ( 731 )  ÉDEN FOOD Kft., Őrtilos (HU)

 ( 740 )  dr. Sipos András ügyvéd, Siófok

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Olaszországból származó fagylaltok.

 ( 210 ) M 14 00960

 ( 220 ) 2014.03.28.

 ( 731 )  Li Qiang, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss Meggyesi Zita, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházat, lábbeli, kalapáruk.

 ( 210 ) M 14 01024

 ( 220 ) 2014.04.03.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) FEMIFUNGIS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01025

 ( 220 ) 2014.04.03.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) ROMUS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01026

 ( 220 ) 2014.04.03.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) GYNOFUNG

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01027

 ( 220 ) 2014.04.03.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) BELLEVER

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 14 01073

 ( 220 ) 2014.04.07.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) PERBIPOL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 117 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  212.557

 ( 151 )  2014.05.14.

 ( 210 )  M 14 00976

 ( 220 )  2014.03.28.

 ( 732 ) "BOGDÁNY PETROL" Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Nyírbogdány (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy János Árpád, Nyíregyháza

 ( 541 )  VASEROL

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

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

 szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

 ( 111 )  212.655

 ( 151 )  2014.05.14.

 ( 210 )  M 14 00838

 ( 220 )  2014.03.20.

 ( 732 )  VKR Holding A/S, Horsholm (DK)

 ( 740 )  dr. Gőz Orsolya, Csákay és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Új Generáció VELUX tetőtéri ablakok. Az életre szóló választás.

 ( 511 )   19    Ablakok nem fémből.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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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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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  116.041

 ( 732 )  Sharp Corp., Osaka-Shi (JP)

 ( 111 )  116.199

 ( 732 )  WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  116.200

 ( 732 )  WM. WRIGLEY Jr. Company (Delaware államban bejegyzett cég), Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  116.443

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  124.328

 ( 732 )  WM. Wrigley J.R. Co., Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  139.406

 ( 732 )  Junior Vendéglátó Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  140.606

 ( 732 )  Ginto Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  142.437

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  142.890

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  142.913

 ( 732 )  B.A.T. Group Poland Sp. z o.o., Varsó (PL)

 ( 111 )  142.917

 ( 732 )  British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)

 ( 111 )  142.993

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  143.069

 ( 732 )  Alere North America, LLC a Delaware Corporation, Orlando, Florida (US)

 ( 111 )  143.088

 ( 732 )  GYŐRLAKK Festékgyártó Zrt., Győr (HU)

 ( 111 )  143.201

 ( 732 )  Dr. Garden Kft., Rakamaz (HU)

 ( 111 )  143.277

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  144.020
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 ( 732 )  IVAX International GmbH, Rapperswil (CH)

 ( 111 )  144.021

 ( 732 )  Teva Czech Industries s.r.o., Opava - Komárov (CZ)

 ( 111 )  144.032

 ( 732 )  The Sunrider Corporation (Sunrider International) (Utah állam törvényei szerint működő cég), Torrance (US)

 ( 111 )  144.100

 ( 732 )  SOKKIA COMPANY, LIMITED, Kanagawa (JP)

 ( 111 )  144.159

 ( 732 )  STARKEY LABORATORIES, INC., Eden Prairie, Minnesota (US)

 ( 111 )  144.188

 ( 732 )  The Sunrider Corporation (Sunrider International) (Utah állam törvényei szerint működő cég), Torrance (US)

 ( 111 )  144.227

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  144.359

 ( 732 )  The Sunrider Corporation (Sunrider International) (Utah állam törvényei szerint működő cég), Torrance (US)

 ( 111 )  144.360

 ( 732 )  The Sunrider Corporation (Sunrider International) (Utah állam törvényei szerint működő cég), Torrance (US)

 ( 111 )  144.361

 ( 732 )  The Sunrider Corporation (Sunrider International) (Utah állam törvényei szerint működő cég), Torrance (US)

 ( 111 )  144.362

 ( 732 )  The Sunrider Corporation (Sunrider International) (Utah állam törvényei szerint működő cég), Torrance (US)

 ( 111 )  144.383

 ( 732 )  The Sunrider Corporation (Sunrider International) (Utah állam törvényei szerint működő cég), Torrance (US)

 ( 111 )  144.384

 ( 732 )  The Sunrider Corporation (Sunrider International) (Utah állam törvényei szerint működő cég), Torrance (US)

 ( 111 )  144.386

 ( 732 )  The Sunrider Corporation (Sunrider International) (Utah állam törvényei szerint működő cég), Torrance (US)

 ( 111 )  144.387

 ( 732 )  The Sunrider Corporation (Sunrider International) (Utah állam törvényei szerint működő cég), Torrance (US)

 ( 111 )  144.484

 ( 732 )  The Sunrider Corporation (Sunrider International) (Utah állam törvényei szerint működő cég), Torrance (US)

 ( 111 )  144.499

 ( 732 )  The Sunrider Corporation (Sunrider International) (Utah állam törvényei szerint működő cég), Torrance (US)

 ( 111 )  144.500

 ( 732 )  The Sunrider Corporation (Sunrider International) (Utah állam törvényei szerint működő cég), Torrance (US)
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 ( 111 )  144.501

 ( 732 )  The Sunrider Corporation (Sunrider International) (Utah állam törvényei szerint működő cég), Torrance (US)

 ( 111 )  144.502

 ( 732 )  The Sunrider Corporation (Sunrider International) (Utah állam törvényei szerint működő cég), Torrance (US)

 ( 111 )  144.503

 ( 732 )  The Sunrider Corporation (Sunrider International) (Utah állam törvényei szerint működő cég), Torrance (US)

 ( 111 )  144.504

 ( 732 )  The Sunrider Corporation (Sunrider International) (Utah állam törvényei szerint működő cég), Torrance (US)

 ( 111 )  144.505

 ( 732 )  The Sunrider Corporation (Sunrider International) (Utah állam törvényei szerint működő cég), Torrance (US)

 ( 111 )  144.517

 ( 732 )  The Sunrider Corporation (Sunrider International) (Utah állam törvényei szerint működő cég), Torrance (US)

 ( 111 )  144.519

 ( 732 )  The Sunrider Corporation (Sunrider International) (Utah állam törvényei szerint működő cég), Torrance (US)

 ( 111 )  144.522

 ( 732 )  The Sunrider Corporation (Sunrider International) (Utah állam törvényei szerint működő cég), Torrance (US)

 ( 111 )  144.540

 ( 732 )  DAEWOO International Corporation, Seoul (KR)

 ( 111 )  144.580

 ( 732 )  TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD., Jeruzsálem (IL)

 ( 111 )  144.584

 ( 732 )  TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD., Jeruzsálem (IL)

 ( 111 )  144.626

 ( 732 )  The Sunrider Corporation (Sunrider International) (Utah állam törvényei szerint működő cég), Torrance (US)

 ( 111 )  144.627

 ( 732 )  The Sunrider Corporation (Sunrider International) (Utah állam törvényei szerint működő cég), Torrance (US)

 ( 111 )  144.629

 ( 732 )  The Sunrider Corporation (Sunrider International) (Utah állam törvényei szerint működő cég), Torrance (US)

 ( 111 )  144.630

 ( 732 )  The Sunrider Corporation (Sunrider International) (Utah állam törvényei szerint működő cég), Torrance (US)

 ( 111 )  144.711

 ( 732 )  The Sunrider Corporation (Sunrider International) (Utah állam törvényei szerint működő cég), Torrance (US)

 ( 111 )  145.164

 ( 732 )  Dell Inc., Round Rock, Texas (US)
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 ( 111 )  145.490

 ( 732 )  Raisio Oyj, Raisio (FI)

 ( 111 )  147.750

 ( 732 )  Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo (JP)

 ( 111 )  147.753

 ( 732 )  WAH SHING SPORTS TRADING CO., LTD., Kwai Chung, New Territories (HK)

 ( 111 )  176.592

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  179.053

 ( 732 )  CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

 ( 111 )  179.054

 ( 732 )  CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

 ( 111 )  179.280

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  179.546

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

 ( 111 )  179.689

 ( 732 )  CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

 ( 111 )  180.430

 ( 732 )  Ritter Barbara, Budapest (HU)

 ( 111 )  180.813

 ( 732 )  Visualpower Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  181.076

 ( 732 )  BPR Consult Kft., Patca (HU)

 ( 111 )  181.298

 ( 732 )  CSIM Pte. Ltd., Szingapúri Köztársaság (SG)

 ( 111 )  181.495

 ( 732 )  Székely Budo-Sport Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  181.551

 ( 732 )  Magyar Állatorvosi Kamara, Budapest (HU)

 ( 111 )  181.704

 ( 732 )  Horváth Ferenc, Fót (HU)

 Horváth Zoltán, Fót (HU)

 ( 111 )  181.779

 ( 732 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
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 ( 111 )  181.994

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

 ( 111 )  182.217

 ( 732 )  Kafijat Befektetési és Vagyonkezelési Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  182.349

 ( 732 )  Dr. Csima Ferenc, Kaposvár (HU)

 ( 111 )  182.362

 ( 732 )  Ringier Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  182.472

 ( 732 )  ZIUR Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  182.507

 ( 732 )  The Concept Foundation, Klong Luang, Pathumthani (TH)

 ( 111 )  182.522

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  182.584

 ( 732 )  FOLTIN GLOBE Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 111 )  182.605

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  182.633

 ( 732 )  UniCredit Bank Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  182.688

 ( 732 )  Első Magyar Borház-Szeremley Birtok Kft., Kislőd (HU)

 ( 111 )  182.792

 ( 732 )  Magyar Zeneművészeti Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 111 )  182.835

 ( 732 )  LUCART SPA, Porcari(Lucca) (IT)

 ( 111 )  182.881

 ( 732 )  LUCART SPA, Porcari(Lucca) (IT)

 ( 111 )  182.910

 ( 732 )  Szegedi Paprika Fűszer- és Konzervgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szeged (HU)

 ( 111 )  182.919

 ( 732 )  BELUPO-lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, Horvátország (HR)

 ( 111 )  183.083

 ( 732 )  Kaffka Kft., Kaposvár (HU)

 ( 111 )  183.116
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 ( 732 )  Endemol International BV, , Duivendrecht (NL)

 ( 111 )  183.230

 ( 732 )  Első Magyar Borház-Szeremley Birtok Kft., Kislőd (HU)

 ( 111 )  183.272

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  183.293

 ( 732 )  LUCART SPA, Porcari(Lucca) (IT)

 ( 111 )  183.382

 ( 732 )  HATNÉGYES TAXI Közúti Szolgáltató Egyesület, Szolnok (HU)

 ( 111 )  183.740

 ( 732 )  KT & G Corporation, Taejon (KR)

 ( 111 )  183.777

 ( 732 )  The Sunrider Corporation dba Sunrider International, Torrance, Kalifornia (US)

 ( 111 )  184.188

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  184.600

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

 ( 111 )  184.612

 ( 732 )  STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)

 ( 111 )  184.674

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  184.826

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  184.866

 ( 732 )  Szegedi Paprika Fűszer- és Konzervgyártó Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  184.873

 ( 732 )  BONGRAIN S.A., Viroflay (FR)

 ( 111 )  184.988

 ( 732 )  MASCOT EUROPE Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.296

 ( 732 )  Accelsiors Kutatásszervező és Tanácsadó Szolgáltatási Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.550

 ( 732 )  Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  186.047

 ( 732 )  Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 9. szám, 2014.05.14.

Nemzeti védjegyoltalom megújítása

M936



 ( 111 )  187.264

 ( 732 )  KT & G Corporation, Taejon (KR)

 ( 111 )  188.737

 ( 732 )  Valeant Pharmaceuticals International, Costa Mesa, California (US)

 ( 111 )  190.056

 ( 732 )  Magyar Turizmus Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.043

 ( 732 )  MARS Inc., McLean, Virginia (US)

A rovat 107 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  133.486

 ( 732 )  TGY INVEST Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  133.489

 ( 732 )  TGY INVEST Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  133.496

 ( 732 )  TGY INVEST Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  139.725

 ( 732 )  TUBLAN PROPERTY Befektetési és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  139.877

 ( 732 ) ARAMARK Organizational Services, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Hamilton HM JX

 (BM)

 ( 111 )  139.946

 ( 732 ) ARAMARK Organizational Services, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Hamilton HM JX

 (BM)

 ( 111 )  140.606

 ( 732 )  Ginto Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  143.069

 ( 732 )  Alere North America, LLC a Delaware Corporation, Orlando, Florida (US)

 ( 111 )  147.688

 ( 732 ) ARAMARK Organizational Services, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Hamilton HM JX

 (BM)

 ( 111 )  158.679

 ( 732 )  TUBLAN PROPERTY Befektetési és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  159.504

 ( 732 )  TGY INVEST Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  159.795

 ( 732 )  TGY INVEST Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  159.797

 ( 732 )  TGY INVEST Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  159.799

 ( 732 )  TGY INVEST Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  159.802

 ( 732 )  TGY INVEST Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  160.275

 ( 732 )  TGY INVEST Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  164.608

 ( 732 )  Ginto Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  167.186

 ( 732 )  The Secretary of State for Health, London (GB)

 ( 111 )  181.785

 ( 732 )  4Life Trademarks, LLC, Sandy, Utah (US)

 ( 111 )  181.994

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

 ( 111 )  182.792

 ( 732 )  Magyar Zeneművészeti Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 111 )  182.835

 ( 732 )  LUCART SPA, Porcari(Lucca) (IT)

 ( 111 )  182.881

 ( 732 )  LUCART SPA, Porcari(Lucca) (IT)

 ( 111 )  183.293

 ( 732 )  LUCART SPA, Porcari(Lucca) (IT)

 ( 111 )  185.968

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  185.981

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  186.026

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  186.027

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  186.028

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  186.029

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  186.030

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  186.031

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
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 ( 111 )  187.258

 ( 732 )  TUBLAN PROPERTY Befektetési és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  187.259

 ( 732 )  TUBLAN PROPERTY Befektetési és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  187.260

 ( 732 )  TUBLAN PROPERTY Befektetési és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  187.261

 ( 732 )  TUBLAN PROPERTY Befektetési és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  187.745

 ( 732 )  Ginto Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  189.910

 ( 732 )  TUBLAN PROPERTY Befektetési és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.438

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  194.709

 ( 732 )  TGY INVEST Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.713

 ( 732 )  TGY INVEST Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.733

 ( 732 )  TGY INVEST Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.480

 ( 732 )  TUBLAN PROPERTY Befektetési és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.855

 ( 732 )  Ginto Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.034

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  198.035

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  198.893

 ( 732 )  Ginto Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.894

 ( 732 )  Ginto Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.930

 ( 732 )  SATIPS S.A., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  203.116
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 ( 732 )  SATIPS S.A., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  203.117

 ( 732 )  SATIPS S.A., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  203.118

 ( 732 )  SATIPS S.A., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  203.119

 ( 732 )  SATIPS S.A., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  203.154

 ( 732 )  TGY INVEST Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.248

 ( 732 )  SATIPS S.A., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  203.249

 ( 732 )  SATIPS S.A., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  204.630

 ( 732 )  SATIPS S.A., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  208.554

 ( 732 )  Polaroid Eyewear Holding B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  209.019

 ( 732 )  TUBLAN PROPERTY Befektetési és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.027

 ( 732 )  Sadeghi Zadeh Abbas, Budapest (HU)

 ( 111 )  209.358

 ( 732 )  Szücs Anita 1/3, Budapest (HU)

 Taligás Judit 1/3, Wollerau (CH)

 Tóth Borbála 1/3, Erdőkertes (HU)

 ( 111 )  210.547

 ( 732 )  Societá di Investimenti ed Amministrazioni (S.I.A) SA, Roveredo (CH)

A rovat 62 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  116.199

 ( 732 )  WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  116.200

 ( 732 )  WM. WRIGLEY Jr. Company (Delaware államban bejegyzett cég), Chicago, Illinois (US)
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 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  117.307

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  124.104

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  124.328

 ( 732 )  WM. Wrigley J.R. Co., Chicago, Illinois (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  125.988

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  142.890

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  142.993

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  143.201

 ( 732 )  Dr. Garden Kft., Rakamaz (HU)

 ( 740 )  Ujhelyi Sándor, Bodrogkeresztúr

 ( 111 )  143.277

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  144.227

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  146.967

 ( 732 )  PepsiCo Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  146.969

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  147.359

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  147.478
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 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 111 )  147.739

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  150.099

 ( 732 )  Tropicana Products Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Bradenton, Florida (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  150.100

 ( 732 )  Tropicana Products Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Bradenton, Florida (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  150.102

 ( 732 )  Tropicana Products Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Bradenton, Florida (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  150.370

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  150.664

 ( 732 )  Pepsico, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 111 )  151.398

 ( 732 )  PepsiCo Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  151.614

 ( 732 )  APOLLO DURBAN (PTY) LTD, Durban (ZA)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  153.394

 ( 732 )  The Quaker Oats Company (New Jersey állam törvényei szerint működő vállalat), Chicago, Illinois (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  158.305

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  160.336

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  171.362

 ( 732 )  Stokely-Van Camp, Inc. (Indiana állam törvényei szerint működő vállalat), Chicago, Illinois (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
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 ( 111 )  176.592

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  178.212

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 111 )  178.790

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 111 )  181.026

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), PURCHASE, New York állam (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 111 )  181.154

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 111 )  182.522

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  182.605

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  183.116

 ( 732 )  Endemol International BV, , Duivendrecht (NL)

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

 ( 111 )  183.272

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  184.188

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  185.550

 ( 732 )  Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  190.581

 ( 732 )  Tropicana Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Bradenton, Florida (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  191.330

 ( 732 )  Tropicana Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Bradenton, Florida (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest
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 ( 111 )  193.299

 ( 732 )  Tropicana Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Bradenton, Florida (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  193.316

 ( 732 )  Tropicana Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Bradenton, Florida (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  193.329

 ( 732 )  Tropicana Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Bradenton, Florida (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  197.405

 ( 732 ) South Beach Beverage Company, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Norwalk, Connecticut

 (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  197.406

 ( 732 ) South Beach Beverage Company, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Norwalk, Connecticut

 (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  198.043

 ( 732 )  MARS Inc., McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  200.440

 ( 732 )  PepsiCo Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  208.826

 ( 732 )  Pepsico Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 111 )  210.500

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., New York (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

A rovat 49 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  116.199

 ( 732 )  WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  116.200

 ( 732 )  WM. WRIGLEY Jr. Company (Delaware államban bejegyzett cég), Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  117.307
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 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  124.104

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  124.328

 ( 732 )  WM. Wrigley J.R. Co., Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  125.988

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  142.890

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  142.993

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  143.277

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  144.227

 ( 732 )  Home Box Office, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  146.000

 ( 732 )  Bosch Thermotechnik GmbH, Wetzlar (DE)

 ( 111 )  146.967

 ( 732 )  PepsiCo Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  146.969

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  147.359

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  147.478

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  147.739

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  150.099

 ( 732 )  Tropicana Products Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Bradenton, Florida (US)

 ( 111 )  150.100

 ( 732 )  Tropicana Products Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Bradenton, Florida (US)

 ( 111 )  150.102

 ( 732 )  Tropicana Products Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Bradenton, Florida (US)

 ( 111 )  150.370

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)
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 ( 111 )  150.664

 ( 732 )  Pepsico, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  151.398

 ( 732 )  PepsiCo Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  153.394

 ( 732 )  The Quaker Oats Company (New Jersey állam törvényei szerint működő vállalat), Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  158.305

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  160.336

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  160.594

 ( 732 )  DEVILS Motorsport Egyesület, Újszilvás (HU)

 ( 111 )  171.362

 ( 732 )  Stokely-Van Camp, Inc. (Indiana állam törvényei szerint működő vállalat), Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  176.592

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  178.212

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  178.790

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  180.813

 ( 732 )  Visualpower Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  181.026

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), PURCHASE, New York állam (US)

 ( 111 )  181.154

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  182.522

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  182.605

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  183.272

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  184.188

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)
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 ( 111 )  184.554

 ( 732 )  KALENDART Grafikai és Nyomdaipari Kft., Szentendre (HU)

 ( 111 )  185.550

 ( 732 )  Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  190.581

 ( 732 )  Tropicana Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Bradenton, Florida (US)

 ( 111 )  191.330

 ( 732 )  Tropicana Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Bradenton, Florida (US)

 ( 111 )  193.299

 ( 732 )  Tropicana Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Bradenton, Florida (US)

 ( 111 )  193.316

 ( 732 )  Tropicana Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Bradenton, Florida (US)

 ( 111 )  193.329

 ( 732 )  Tropicana Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Bradenton, Florida (US)

 ( 111 )  197.405

 ( 732 ) South Beach Beverage Company, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Norwalk, Connecticut

 (US)

 ( 111 )  197.406

 ( 732 ) South Beach Beverage Company, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Norwalk, Connecticut

 (US)

 ( 111 )  198.043

 ( 732 )  MARS Inc., McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  200.440

 ( 732 )  PepsiCo Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  208.826

 ( 732 )  Pepsico Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  210.500

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., New York (US)

A rovat 50 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  123.387

 ( 732 )  AZ Electronic Materials (Luxembourg) S.á.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  131.267

 ( 732 )  NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)
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 ( 111 )  131.268

 ( 732 )  NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  131.272

 ( 732 )  NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  131.274

 ( 732 )  NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  131.276

 ( 732 )  NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  131.277

 ( 732 )  NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  131.281

 ( 732 )  NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  131.282

 ( 732 )  NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  131.284

 ( 732 )  NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  131.285

 ( 732 )  NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  136.130

 ( 732 )  NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  137.067

 ( 732 )  NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  138.170

 ( 732 )  NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  138.934

 ( 732 )  NHL ENTERPRISES B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  139.406

 ( 732 )  Junior Vendéglátó Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  140.848

 ( 732 )  NHL Enterprises BV, Amsterdam (NL)

 ( 111 )  141.232

 ( 732 )  FEVITA HUNGARY Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  141.287

 ( 732 )  SZOBI ITALGYÁRTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyárlőrinc (HU)

 ( 111 )  143.088
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 ( 732 )  GYŐRLAKK Festékgyártó Zrt., Győr (HU)

 ( 111 )  143.201

 ( 732 )  Dr. Garden Kft., Rakamaz (HU)

 ( 111 )  144.021

 ( 732 )  Teva Czech Industries s.r.o., Opava - Komárov (CZ)

 ( 111 )  145.490

 ( 732 )  Raisio Oyj, Raisio (FI)

 ( 111 )  147.750

 ( 732 )  Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo (JP)

 ( 111 )  151.554

 ( 732 )  OLD NAVY (ITM) INC., San Francisco (US)

 ( 111 )  152.687

 ( 732 )  OLD NAVY (ITM) INC., San Francisco (US)

 ( 111 )  153.394

 ( 732 )  The Quaker Oats Company (New Jersey állam törvényei szerint működő vállalat), Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  167.133

 ( 732 )  SZOBI ITALGYÁRTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyárlőrinc (HU)

 ( 111 )  167.327

 ( 732 )  SZOBI ITALGYÁRTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyárlőrinc (HU)

 ( 111 )  168.188

 ( 732 )  SZOBI ITALGYÁRTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyárlőrinc (HU)

 ( 111 )  169.307

 ( 732 )  SZOBI ITALGYÁRTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyárlőrinc (HU)

 ( 111 )  171.463

 ( 732 )  SZOBI ITALGYÁRTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyárlőrinc (HU)

 ( 111 )  179.280

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  179.428

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  179.429

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  179.430

 ( 732 )  WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  180.813

 ( 732 )  Visualpower Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 111 )  181.495

 ( 732 )  Székely Budo-Sport Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  181.551

 ( 732 )  Magyar Állatorvosi Kamara, Budapest (HU)

 ( 111 )  181.704

 ( 732 )  Horváth Ferenc, Fót (HU)

 Horváth Zoltán, Fót (HU)

 ( 111 )  182.362

 ( 732 )  Ringier Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  182.472

 ( 732 )  ZIUR Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  182.584

 ( 732 )  FOLTIN GLOBE Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 111 )  184.528

 ( 732 )  WEBASTO Thermo & Comfort Hungária Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.296

 ( 732 )  Accelsiors Kutatásszervező és Tanácsadó Szolgáltatási Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.662

 ( 732 )  AIRPORT-HOTEL Kft., Vecsés (HU)

 ( 111 )  199.923

 ( 732 )  ALCATEL LUCENT,, Paris (ES)

 ( 111 )  204.118

 ( 732 )  Ji Guang Zhong, Budapest (HU)

A rovat 48 darab közlést tartalmaz. 

Használati szerződés

 ( 111 )  185.968

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  185.981

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  186.026

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  186.027

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
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 ( 111 )  186.028

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  186.029

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  186.030

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  186.031

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  191.438

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  198.034

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  198.035

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

 ( 111 )  198.662

 ( 732 )  AIRPORT-HOTEL Kft., Vecsés (HU)

 ( 740 )  dr. Garamhegyi Vera ügyvéd, Budapest

A rovat 12 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 13 02473

 ( 731 )  Meteor CEE Kft., Tárnok (HU)

 ( 740 )  dr. Vámosi-Nagy Zsolt ügyvéd, Botta & Vámosi-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 14 00484

 ( 731 )  EXIM HOLDING a.s., Prague (CZ)

 ( 740 )  Füri Mihályné Dr., Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 210 )  M 14 00605

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

 ( 210 )  M 14 00680

 ( 731 )  Kiss Tamás, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 14 00681

 ( 731 )  Kiss Tamás, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 13 03693

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

 ( 210 )  M 13 03691

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

 ( 210 )  M 13 03690

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

 ( 210 )  M 13 03692

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

 ( 210 )  M 13 03694

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

A rovat 8 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés
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 ( 210 )  M 03 02685

 ( 731 )  Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  470.059

 ( 541 )  VETRIDERM

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2014.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2014

 ( 111 )  479.394

 ( 541 )  TRITTICO

 ( 511 )  7, 11

 ( 580 )  2014.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2014

 ( 111 )  656.829

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2014.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2014

 ( 111 )  711.700

 ( 541 )  Malecon

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2014.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2014

 ( 111 )  798.100

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2014.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2014

 ( 111 )  801.680

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 35, 37

 ( 580 )  2014.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2014

 ( 111 )  802.217

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2014.02.13.
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 ( 450 )  GAZ 05/2014

 ( 111 )  833.165

 ( 541 )  TEXET

 ( 511 )  9, 38

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.034.666

 ( 541 )  E ETOR

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2014.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2014

 ( 111 )  1.052.659

 ( 541 )  DEVARICID

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2014.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2014

 ( 111 )  1.092.588

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5-6, 9-11, 16, 20-22, 24-25, 27, 30, 32, 35, 37, 39-40, 43-45

 ( 580 )  2014.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2014

 ( 111 )  1.113.470

  

( 546 )

 ( 511 )  30, 32

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.134.787

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 18, 25

 ( 580 )  2014.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2014

 ( 111 )  1.144.296

  
( 546 )

 ( 511 )  16, 35-36, 42

 ( 580 )  2014.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2014
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 ( 111 )  1.144.297

 ( 541 )  KA DIREKT

 ( 511 )  16, 35-36, 42

 ( 580 )  2014.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2014

 ( 111 )  1.157.924

 ( 541 )  EFFIDRY

 ( 511 )  5, 10

 ( 580 )  2014.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2014

 ( 111 )  1.190.182

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 35, 38, 42

 ( 580 )  2014.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2014

 ( 111 )  1.190.242

 ( 541 )  TIGROL

 ( 511 )  4

 ( 580 )  2014.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2014

 ( 111 )  1.190.263

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2014.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2014

 ( 111 )  1.190.272

  

( 546 )

 ( 511 )  16

 ( 580 )  2014.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2014

 ( 111 )  1.190.280

 ( 541 )  The Bat!

 ( 511 )  9, 42

 ( 580 )  2014.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2014

 ( 111 )  1.190.333

 ( 541 )  ANY WAY
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 ( 511 )  1-5

 ( 580 )  2014.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2014

 ( 111 )  1.190.356

  

( 546 )

 ( 511 )  32-33

 ( 580 )  2014.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2014

 ( 111 )  1.190.373

  

( 546 )

 ( 511 )  25, 35

 ( 580 )  2014.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2014

 ( 111 )  1.190.432

  

( 546 )

 ( 511 )  26

 ( 580 )  2014.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2014

 ( 111 )  1.190.583

 ( 541 )  UNISTREAM MONEY

 ( 511 )  35-36, 38

 ( 580 )  2014.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2014

 ( 111 )  1.190.590

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2014.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2014
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 ( 111 )  1.190.593

 ( 541 )  NORTH FEDERATION

 ( 511 )  32-33, 35

 ( 580 )  2014.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2014

 ( 111 )  1.190.605

  

( 546 )

 ( 511 )  4, 37, 43

 ( 580 )  2014.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2014

 ( 111 )  1.190.659

 ( 541 )  Laretti

 ( 511 )  7, 11, 21

 ( 580 )  2014.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2014

 ( 111 )  1.190.695

  

( 546 )

 ( 511 )  16, 29-30, 32-33, 35, 43

 ( 580 )  2014.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2014

 ( 111 )  1.190.708

 ( 541 )  iCREAM

 ( 511 )  32-33

 ( 580 )  2014.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2014

 ( 111 )  1.190.714

 ( 541 )  VITAWINHOCKEY

 ( 511 )  25, 28, 35, 41

 ( 580 )  2014.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2014

 ( 111 )  1.190.745

  ( 546 )

 ( 511 )  35, 39, 42-43

 ( 580 )  2014.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2014

 ( 111 )  1.190.766

  

( 546 )
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 ( 511 )  1-3, 9

 ( 580 )  2014.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2014

 ( 111 )  1.190.774

 ( 541 )  CONTIVO

 ( 511 )  36, 44

 ( 580 )  2014.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2014

 ( 111 )  1.190.777

  

( 546 )

 ( 511 )  24-25

 ( 580 )  2014.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2014

 ( 111 )  1.190.778

 ( 541 )  Inventing the future with ~sei-katsu-sha~.

 ( 511 )  35

 ( 580 )  2014.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2014

 ( 111 )  1.190.797

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 37, 42

 ( 580 )  2014.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2014

 ( 111 )  1.190.803

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 35, 37, 41-42

 ( 580 )  2014.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2014

 ( 111 )  1.190.813

 ( 541 )  POJ

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2014.01.30.
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 ( 450 )  GAZ 03/2014

 ( 111 )  1.190.850

 ( 541 )  FRESH CRYSTALS

 ( 511 )  5, 30

 ( 580 )  2014.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2014

 ( 111 )  1.190.870

  

( 546 )

 ( 511 )  29-31

 ( 580 )  2014.01.30.

 ( 450 )  GAZ 03/2014

 ( 111 )  1.190.932

 ( 541 )  EQUUS

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.190.940

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 3, 7, 16-17, 19

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.190.956

 ( 541 )  O~GATE

 ( 511 )  6-7, 11

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.190.978

 ( 541 )  A3 SPORT

 ( 511 )  35

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.190.988

 ( 541 )  TEZEFORT

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.190.989

 ( 541 )  Live Vitamins
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 ( 511 )  3, 5, 35

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.190.991

  
( 546 )

 ( 511 )  16, 35, 38, 42

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.190.993

  
( 546 )

 ( 511 )  35, 39, 41, 43

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.191.017

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 11, 18, 20-22, 25

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.191.023

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.191.043

  
( 546 )

 ( 511 )  35, 41

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.191.044

  
( 546 )

 ( 511 )  35, 45

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014
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 ( 111 )  1.191.057

 ( 541 )  Hüttlin

 ( 511 )  7, 11, 42

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.191.078

  ( 546 )

 ( 511 )  35, 38, 42

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.191.079

 ( 541 )  Selectel

 ( 511 )  35, 38, 42

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.191.152

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 16

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.191.162

 ( 541 )  CREAM&CROCK

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.191.164

  

( 546 )

 ( 511 )  14, 20, 25

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.191.173

 ( 541 )  THE MEVIUS WAY

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2014.02.06.
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 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.191.198

  

( 546 )

 ( 511 )  35-36

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.191.223

  

( 546 )

 ( 511 )  28

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.191.237

  

( 546 )

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.191.244

 ( 541 )  HYPNOSED

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.191.248
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( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.191.337

 ( 541 )  DEKANG

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.191.352

  

( 546 )

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.191.357

 ( 541 )  Lucky Charm

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.191.367
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 ( 541 )  Coldzyme

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.191.453

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30, 32

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.191.458

 ( 541 )  YOLLIES

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.191.533

 ( 541 )  HAMÁNEK

 ( 511 )  5, 29-30, 32

 ( 580 )  2014.02.06.

 ( 450 )  GAZ 04/2014

 ( 111 )  1.191.623

 ( 541 )  TEKNIMED

 ( 511 )  5, 10, 42

 ( 580 )  2014.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2014

 ( 111 )  1.191.660

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 16

 ( 580 )  2014.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2014

 ( 111 )  1.191.661

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 14, 18

 ( 580 )  2014.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2014

 ( 111 )  1.191.705
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  ( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2014.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2014

 ( 111 )  1.191.775

  

( 546 )

 ( 511 )  24-25

 ( 580 )  2014.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2014

 ( 111 )  1.191.781

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 21, 35

 ( 580 )  2014.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2014

 ( 111 )  1.191.802

  ( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2014.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2014

 ( 111 )  1.191.866

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2014.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2014

 ( 111 )  1.191.978

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 37

 ( 580 )  2014.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2014
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 ( 111 )  1.191.993

  
( 546 )

 ( 511 )  25, 35

 ( 580 )  2014.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2014

 ( 111 )  1.192.037

 ( 541 )  AUSTRIAN NOREIA BANK

 ( 511 )  35-36, 41

 ( 580 )  2014.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2014

 ( 111 )  1.192.118

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30, 32

 ( 580 )  2014.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2014

 ( 111 )  1.192.132

 ( 541 )  MALTECO

 ( 511 )  32-33

 ( 580 )  2014.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2014

 ( 111 )  1.192.163

 ( 541 )  1 SECONDE

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2014.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2014

 ( 111 )  1.192.238

 ( 541 )  BIGLARI

 ( 511 )  35-36, 43

 ( 580 )  2014.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2014

 ( 111 )  1.192.293

  
( 546 )

 ( 511 )  1, 3, 5, 42, 44

 ( 580 )  2014.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2014

 ( 111 )  1.192.327

 ( 541 )  EXAKT VODKA

 ( 511 )  33

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 9. szám, 2014.05.14.

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

W145



 ( 580 )  2014.02.13.

 ( 450 )  GAZ 05/2014

A rovat 91 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  993.275

 ( 151 )  2014.05.07.

 ( 111 )  1.041.864

 ( 151 )  2012.08.23.

 ( 111 )  1.087.109

 ( 151 )  2012.08.22.

 ( 111 )  1.166.961

 ( 151 )  2014.05.06.

 ( 111 )  1.175.875

 ( 151 )  2014.05.06.

 ( 111 )  1.175.876

 ( 151 )  2014.05.07.

 ( 111 )  1.175.937

 ( 151 )  2014.05.07.

 ( 111 )  1.175.959

 ( 151 )  2014.05.07.

 ( 111 )  1.175.981

 ( 151 )  2014.05.07.

 ( 111 )  1.176.006

 ( 151 )  2014.05.07.

 ( 111 )  1.176.023

 ( 151 )  2014.05.07.

 ( 111 )  1.176.026

 ( 151 )  2014.05.07.

 ( 111 )  1.176.081

 ( 151 )  2014.05.07.

 ( 111 )  1.176.123

 ( 151 )  2014.05.07.

 ( 111 )  1.176.125

 ( 151 )  2014.05.07.

 ( 111 )  1.176.128

 ( 151 )  2014.05.07.
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 ( 111 )  1.176.139

 ( 151 )  2014.05.07.

 ( 111 )  1.176.163

 ( 151 )  2014.05.07.

 ( 111 )  1.176.193

 ( 151 )  2014.05.07.

 ( 111 )  1.176.242

 ( 151 )  2014.05.07.

 ( 111 )  1.176.271

 ( 151 )  2014.05.07.

 ( 111 )  1.176.363

 ( 151 )  2014.05.07.

 ( 111 )  1.176.374

 ( 151 )  2014.05.07.

 ( 111 )  1.176.386

 ( 151 )  2014.05.07.

 ( 111 )  1.176.409

 ( 151 )  2014.05.07.

 ( 111 )  1.176.465

 ( 151 )  2014.05.07.

 ( 111 )  1.176.493

 ( 151 )  2014.05.07.

 ( 111 )  1.176.506

 ( 151 )  2014.05.07.

 ( 111 )  1.176.525

 ( 151 )  2014.05.07.

 ( 111 )  1.176.529

 ( 151 )  2014.05.07.

 ( 111 )  1.176.680

 ( 151 )  2014.05.07.

 ( 111 )  1.176.684

 ( 151 )  2014.05.07.

A rovat 32 darab közlést tartalmaz. 
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W148



SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTÕ

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hivatalos lapja

Webcím: http://www.sztnh.gov.hu/kiadv/szkv/

Felelõs kiadó: dr. Bendzsel Miklós

Szerkesztõség: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
1054 Budapest, Garibaldi u. 2.
Telefon: (1) 312 4400
Levélcím: Pf. 552, 1374
E-mail: sztnh@hipo.gov.hu
http://www.sztnh.gov.hu

Felelõs vezetõ: Szabó Richárd
Telefon: (1) 474 5761

HU ISSN 1588–0974


		2014-05-12T12:45:04+0200
	Szabó Richárd István




