
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  207.252

 ( 151 )  2014.08.14.

 ( 210 )  M 12 02819

 ( 220 )  1997.09.24.

 ( 732 )  McLaren Automotive Limited, Woking, Surrey (GB)

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

  ( 546 )

 ( 511 )   12    Motoros szárazföldi járművek, azok részei és alkatrészei.

 ( 111 )  210.498

 ( 151 )  2013.08.08.

 ( 210 )  M 12 02830

 ( 220 )  2012.08.07.

 ( 732 )  Kovács Kristóf, Budapest (HU)

 ( 740 )  Prédl Tamás, Pozsonyi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Spicc

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.854

 ( 151 )  2014.06.04.

 ( 210 )  M 13 00559

 ( 220 )  2013.02.28.

 ( 732 )  dr. Hummel Zoltán, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Papócsi Katalin, Budapest

 ( 541 )  PRIMBIOTIC

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.077

 ( 151 )  2014.07.08.

 ( 210 )  M 13 00405

 ( 220 )  2013.02.15.

 ( 732 )  Phytotec Bt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Ventilla

 ( 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    Gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló

 készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  213.399

 ( 151 )  2014.08.21.

 ( 210 )  M 09 02914
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 ( 220 )  2009.10.07.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 )  Nyerőkártya

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

termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek,

 poszterek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek, (bútorok kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése,

 szabadtéri hirdetés.

 ( 111 )  213.400

 ( 151 )  2014.08.21.

 ( 210 )  M 11 01654

 ( 220 )  2011.05.26.

 ( 732 )  Vuelta Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Mátra Mountain Bike Maraton

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; szórakoztatás;

időmérés sporteseményeken; konferenciák szervezése; sportversenyek szervezése; szépségversenyek szervezése;

 vidámparkok.

 ( 111 )  213.432

 ( 151 )  2014.08.11.

 ( 210 )  M 13 02430

 ( 220 )  2013.08.27.

 ( 732 )  Café Frei Kft., Szécsény (HU)

 ( 740 )  dr. Fónagy Kitti, Budapest

 ( 541 )  CSEPEGTETETT KÁVÉKONYHA

 ( 511 )   30    Kávé, kávéalapú italok, kávé tejjel, kávéaromák.

  43    Kávéházak.

 ( 111 )  213.437

 ( 151 )  2014.08.11.

 ( 210 )  M 14 00317

 ( 220 )  2014.01.31.

 ( 732 )  Reklám Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Csoba Sándor, Dr. Csoba Ügyvédi Iroda, Sopron

 ( 541 )  MOBON

 ( 511 )   35    On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton.

  38    Üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

 ( 111 )  213.447

 ( 151 )  2014.08.15.

 ( 210 )  M 14 01027

 ( 220 )  2014.04.03.

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

 ( 541 )  BELLEVER

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  213.448
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 ( 151 )  2014.08.15.

 ( 210 )  M 14 01026

 ( 220 )  2014.04.03.

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

 ( 541 )  GYNOFUNG

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  213.449

 ( 151 )  2014.08.15.

 ( 210 )  M 14 01025

 ( 220 )  2014.04.03.

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

 ( 541 )  ROMUS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  213.450

 ( 151 )  2014.08.15.

 ( 210 )  M 14 01024

 ( 220 )  2014.04.03.

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

 ( 541 )  FEMIFUNGIS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  213.451

 ( 151 )  2014.08.15.

 ( 210 )  M 14 00176

 ( 220 )  2014.01.22.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  213.452

 ( 151 )  2014.08.15.

 ( 210 )  M 14 00530

 ( 220 )  2014.02.21.

 ( 732 )  Chen Yuqiang, Budapest (HU)

 ( 541 )  LET GET

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

 ( 111 )  213.453

 ( 151 )  2014.08.15.

 ( 210 )  M 13 03896

 ( 220 )  2013.12.31.

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

 ( 111 )  213.454

 ( 151 )  2014.08.15.

 ( 210 )  M 13 02738

 ( 220 )  2013.09.20.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  213.455

 ( 151 )  2014.08.15.

 ( 210 )  M 14 00177

 ( 220 )  2014.01.22.

 ( 732 )  Sárdi Veronika, Szombathely (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Sárvár térségéből számazó tökmagolajok.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  213.456

 ( 151 )  2014.08.15.

 ( 210 )  M 14 00654

 ( 220 )  2014.03.05.

 ( 732 )  XIA JINCUI, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Magasházy Katalin, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 ( 111 )  213.457

 ( 151 )  2014.08.15.

 ( 210 )  M 14 00415

 ( 220 )  2014.02.11.

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

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

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  213.458

 ( 151 )  2014.08.15.

 ( 210 )  M 14 00531

 ( 220 )  2014.02.21.

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

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

  

( 554 )

 ( 511 )   29    Étkezési olajok és zsírok.
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 ( 111 )  213.462

 ( 151 )  2014.08.21.

 ( 210 )  M 13 03282

 ( 220 )  2013.11.08.

 ( 732 )  Martina Tibor, Mohács (HU)

 ( 541 )  Mohácsi Busókolbász

 ( 511 )   29    Hentesáru; hús, tartósított; disznóhús; kolbász.

 ( 111 )  213.463

 ( 151 )  2014.08.21.

 ( 210 )  M 13 03670

 ( 220 )  2013.12.04.

 ( 732 )  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DIGI MOVE

 ( 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).

 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).

  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).

 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 )  213.464

 ( 151 )  2014.08.21.

 ( 210 )  M 13 02684

 ( 220 )  2013.09.18.

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

 ( 740 )  Dávid Alexandra, Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok, almanachok, borítékok, blokkok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy

kartonból, ceruzák, cserélhető betétlapos fedőlapok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék, értesítések

(papíráruk), fedelek, kötések, borítók (papíráruk), folyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások,

hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek, iratgyűjtők, dossziék, irattartók, íróeszközök, írószerek,

írómappák, ívek, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek,

levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki lapok), matricák, lehúzóképek, naptárak, noteszok,

nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök (a készülékek kivételével), öntapadó címkék,

papíráruk, pénzcsipeszek, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek, prospektusok, szivargyűrűk,

szórólapok, szövegkiemelők (filctollak), tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására, tollak (irodai cikkek),

toll- és ceruzatartók (asztali), tolltartók, töltőtollak, újságok, üdvözlőlapok/krátyák, zacskók csomagolásra

 papírból vagy műanyagból, zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

 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 )  213.465

 ( 151 )  2014.08.21.

 ( 210 )  M 13 03865

 ( 220 )  2013.12.21.

 ( 732 )  Global Charge Kft., Sopron (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Mobiltelefon töltők kölcsönzése.

 42    Mobil applikáció és internetes weboldal készítése; adatbázis készítése, keresőszolgáltatás, navigálás

 mobiltelefonos applikációval.

 ( 111 )  213.466

 ( 151 )  2014.08.21.

 ( 210 )  M 14 00398

 ( 220 )  2014.02.07.

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

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

  

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

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

 ( 111 )  213.467

 ( 151 )  2014.08.21.

 ( 210 )  M 14 00397

 ( 220 )  2014.02.07.

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

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

  

( 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.

 ( 111 )  213.468

 ( 151 )  2014.08.21.

 ( 210 )  M 14 00269

 ( 220 )  2014.01.29.

 ( 732 )  Horváth Ádám, Győr (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Foglalkoztatási, marketing, menedzsment és üzletviteli tanácsadás; reklámozási, marketing és promóciós

szolgáltatások, emberi erőforrás menedzsment és munkaerő toborzási szolgáltatások; üzleti elemzési, kutatás és

 információs szolgáltatások.

  42    Internetes oldalak tervezése; terméktervezés; csomagolástervezés; közösségi média applikációk tervezése.

 ( 111 )  213.469

 ( 151 )  2014.08.21.

 ( 210 )  M 14 00268

 ( 220 )  2014.01.29.

 ( 732 )  Horváth Ádám, Győr (HU)

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

 ( 541 )  BRANDBE HOZUNK

 ( 511 )  35    Foglalkoztatási, marketing, menedzsment és üzletviteli tanácsadás; reklámozási, marketing és promóciós

szolgáltatások, emberi erőforrás menedzsment és munkaerő toborzási szolgáltatások; üzleti elemzési, kutatás és

 információs szolgáltatások.

  42    Internetes oldalak tervezése; terméktervezés; csomagolástervezés; közösségi média applikációk tervezése.

 ( 111 )  213.470

 ( 151 )  2014.08.21.

 ( 210 )  M 13 02892

 ( 220 )  2013.10.03.
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 ( 732 )  Budai Egészségközpont Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gachályi Bence, Dr. Gachályi Bence Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; fogorvosi szakellátás, járóbetegek és fekvőbetegek orvosi ellátása, általános orvosi

szakorvosi ellátás; diagnosztizálás, vizsgálat, műtéti beavatkozás, sebészeti konzílium, gyógykezelés, egyéb

humán-egészségügyi ellátás, fizikai közérzetet javító szolgáltatások, betegápolási és kórházi szolgáltatások,

masszázs, orvosi klinikák szolgáltatásai, orvosi rendelők, pszichológus szolgáltatások, pszichiáter szolgáltatások,

 aromaterápiás szolgáltatások, alternatív orvosi szolgáltatások, terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  213.471

 ( 151 )  2014.08.21.

 ( 210 )  M 14 00152

 ( 220 )  2014.01.20.

 ( 732 )  Magyar Tejipari Egyesülés, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   16    Újság.

  29    Tej, tejtermékek.

  35    Hirdetés.

 ( 111 )  213.472

 ( 151 )  2014.08.21.

 ( 210 )  M 13 03870

 ( 220 )  2013.12.20.

 ( 732 )  FUNNY DRINK Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dárdai András Ernő ügyvéd,Dr. Dárdai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Funny Drink

 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.473

 ( 151 )  2014.08.21.

 ( 210 )  M 14 00270

 ( 220 )  2014.01.29.

 ( 732 )  Tolnagro Kft. 100%, Szekszárd (HU)

 ( 541 )  RUMINOMAX

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

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

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

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

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

 ( 111 )  213.474
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 ( 151 )  2014.08.21.

 ( 210 )  M 14 00400

 ( 220 )  2014.02.07.

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

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

  

( 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.

 ( 111 )  213.475

 ( 151 )  2014.08.21.

 ( 210 )  M 14 00382

 ( 220 )  2014.02.07.

 ( 732 )  Szikrai Borászati Kft., Nyárlőrinc (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Mária, Kecskemét

 ( 541 )  "Piroska" - gyümölccsel teli.

 ( 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).

 ( 111 )  213.476

 ( 151 )  2014.08.21.

 ( 210 )  M 13 03286

 ( 220 )  2013.11.08.

 ( 732 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

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

 ( 541 )  CHERRY BERRY

 ( 511 )  3    Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

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.

 ( 111 )  213.477

 ( 151 )  2014.08.21.

 ( 210 )  M 14 00399

 ( 220 )  2014.02.07.

 ( 732 )  PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)
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 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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.

 ( 111 )  213.478

 ( 151 )  2014.08.21.

 ( 210 )  M 13 03675

 ( 220 )  2013.12.06.

 ( 732 )  Aggod Péter, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Pap Béla, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Amerikai palacsinták, amerikaimogyorós sütemények, fagylalt,jégkrém, jeges tea, kávé, kávé alapú italok,

kávé tejjel, kekszek, lepények (gyümölcsös), majonéz, mustár, palacsinták, paradicsomszósz, pattogatott

kukorica, pizzák, ravioli, snack ételek (gabona alapú), snack ételek (rizs alapú), spagetti, sütemények,

 szendvicsek, szörbet, taco, tea, tea alapú italok, tejsodó, tésztafélék, tortilla.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 éttermek, panziók, vendéglátóipar.

 ( 111 )  213.479

 ( 151 )  2014.08.21.

 ( 210 )  M 14 00143

 ( 220 )  2014.01.17.

 ( 732 )  BrianLewis Agriculture Ltd., Abergavenny (GB)

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

 ( 541 )  ARREST

 ( 511 ) 1    Vegyszerek, vegyi anyagok és készítmények mezőgazdaságban, kertészetben, erdészetben és

közszolgáltatásban történő alkalmazásra; adalékanyagok, felületaktív szerek, vízkondícionáló anyagok,

talajkondícionáló anyagok, növénytápok, trágyák, ásványi anyagok, nyomelemek és növények növekedését

serkentő, illetve szabályozó készítmények; vagy betakarítás előtti segédanyagként vagy vízkondícionálóként

 történő alkalmazásra a mezőgazdaság, kertészet, erdészet és közszolgáltatás területén.

5    Készítmények és anyagok gyomnövények, rovarok vagy egyéb, növényekre és állatokra káros organizmusok

kontrollálására; mezőgazdasági vegyszerek növényi betegségek kezelésére vagy megelőzésére; rovarirtó szerek

(inszekticidek); gyomirtó szerek (herbicidek); gombairtó szerek (fungicidek); csigairtó szerek (molluscicidek) és

 rágcsálóirtó szerek (rodenticidek).
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 ( 111 )  213.480

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 14 00485

 ( 220 )  2014.02.18.

 ( 732 )  Somfai Kristóf, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ujvári Tamás Ügyvédi Iroda dr. Ujvári Tamás ügyvéd, 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).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  213.481

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 14 00357

 ( 220 )  2014.02.05.

 ( 732 )  Sport Vision & Solutions Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Elimina Tour

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; sporttevékenységek;

 sportversenyek rendezése; kerékpárversenyek rendezése.

 ( 111 )  213.482

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 14 00116

 ( 220 )  2014.01.15.

 ( 732 )  VIASAT Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bálint Andrea, Budapest

 ( 541 )  Megruházlak

 ( 511 )  35    Árubemutatás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyag naprakész állapotba

hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámfilmek előállítása, reklámozás, reklámszövegek publikálása,

reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés, szponzorok

 felkutatása; telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás),elektronikus levelezés, e-mail; fórumok

biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások; kábeltelevízós műsorszórás; műholdas átvitel; számítógépes

terminálok közötti összeköttetések; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz, televíziós műsorszórás,

telexszolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével,

 üzenetek küldése.
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 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning), elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line kiadása, előadóművészek szolgáltatásai; feliratozása-filmek, filmszínházi

előadások, fogadások tervezése (szórakoztatás), fotóriportok készítése; helyfoglalás show műsorra;

játékfelszerelések bérbeadása, játékkaszinók szolgáltatásai, játékkölcsönzés, jegyirodai szolgáltatások

(szórakoztatás); karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák

szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, könyvtári kölcsönzés,

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; lemezlovasok szolgáltatásai; mozifilmek kölcsönzése;

oktatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, on-line játékok szolgáltatása számítógépes

hálózatból; rádió-és televíziókészülékek kölcsönzése, rádió-és televízió programok készítése, riporteri

szolgáltatások; show műsorok, show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai), sportjátékok

lebonyolítása, szerencsejátékok, szinkronizálás, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek

kiadása (nem reklámcélú-); televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás),

 videofilmezés, videofilmgyártás, videokamerák kölcsönzése; zene összeállítása.

 ( 111 )  213.483

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 13 03829

 ( 220 )  2013.12.18.

 ( 732 )  Jungné Penyák Erika, Makó (HU)

 Sárdi Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Madlovits Péter, Madlovits és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Elektronikus hirdetések megalkotása, online hálózaton történő megjelenítése, terjesztése, web-alapú

 elektronikus hirdetési felületek értékesítése; áruk és szolgáltatások bemutatása, népszerűsítése, összehasonlítása.

 38    Személyek közösségi és privát jellegű kommunikációjának, kapcsolattartásának biztosítása elektronikus

hálózaton, web-alapú, online, virtuális közösségi térben; adatok és információk cseréjének, megosztásának

biztosítása internetes hálózaton; információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtása elektronikus

 hírközlési hálózaton és eszközökön.

 41    Ismeretterjesztő információk szolgáltatása, megosztása, nyilvánossághoz közvetítése gyermekneveléssel,

gyermekgondozással, táplálkozással, testi és pszichés egészség megőrzésével, sporttal, testmozgással, a családi,

baráti, kollegiális és egyéb szociális kapcsolatok kialakításával, megtartásával, megerősítésével, a testi és lelki

kikapcsolódással, szabadidőtöltéssel, szórakozással kapcsolatban, továbbá az előbbiek előmozdítása, segítése

virtuális, elektronikus hálózaton elérhető közösségi térben a személyek kapcsolattartásának, kommunikációjának,

információcseréjének biztosítása útján, szórakoztató és ismeretterjesztő írott és audiovizuális tartalom

 szolgáltatása.

 42    Weblapok megalkotása és fenntartása, hosting szolgáltatás nyújtása weblapokhoz; informatikai hálózatok és

 rendszerek tervezése, fejlesztése, karbantartása, szoftver megalkotása, fejlesztése, telepítése.

 ( 111 )  213.484

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 13 03641

 ( 220 )  2013.12.04.

 ( 732 )  Hoang Thi Nu, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dorogi Attila, Budapest

  

( 546 )
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 ( 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; vietnámi tea; vietnámi fűszeres mártások; speciális vietnámi fűszerek; speciális

 vietnámi fűszerek, ízesítők; különleges vietnámi fűszerkeverék.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; vietnámi tradicionális bálok

szervezése; vietnámi néptánc előadóművészek szolgáltatásai; vietnámi tradicionális néptánc élő előadások

bemutatása; vietnámi tradíciókon és konyha művészeten alapuló fogadások tervezése; vietnámi népzenei

hangversenyek szervezés és lebonyolítása; vietnámi dalok, vietnámi nyelven karaoke szolgáltatások nyújtása;

vietnámi kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; vietnámi kultúrális szórakoztatás; vietnámi zenei

 produkciók.

 43    Vendéglátás (élelmezés); a vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket előállító étkezde; a

vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket és ételkülönlegességeket előállító, és azt a vietnámi

étkezési kultúra szabályainak megfelelően felszolgáló étterem; a vietnámi konyhaművészet előírásainak

megfelelő ételeket előállító gyorsétterem; a vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket előállító

kantin, büfé, étkezde; a vietnámi konyha művészet előírásainak megfelelő ételeket előállító önkiszolgáló étterem;

a vietnámi konyhaművészet előírásai szerinti, valamint a vietnámi étkezési kultúra előírásainak megfelelő

 vendéglátás.

 ( 111 )  213.485

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 13 03632

 ( 220 )  2013.12.03.

 ( 732 )  Realtherm Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; hordozható szerkezetek; műanyag

 nyílászárók.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból,

 halcsontból és mindezek pótanyagaiból, vagy műanyagokból készült termékek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.486

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 13 03446

 ( 220 )  2013.11.22.

 ( 732 )  REAL PRINT STUDIÓ Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  
( 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    Nyomdai szolgáltatások, ofszetnyomás.
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 ( 111 )  213.487

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 13 03443

 ( 220 )  2013.11.22.

 ( 732 )  Némolab Laborbútor Gyártó és Forgalmazó Kft., Dabas (HU)

 ( 740 )  Balázs Gábor, Gyál

  ( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  213.488

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 13 03440

 ( 220 )  2013.11.22.

 ( 732 )  SCH-ÓZON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 40    Hulladék és szemét újra feldogozása/hasznosítása, hulladékkezelés (átalakítás), hulladékok és

 újrahasznosítható anyagok osztályozása.

 ( 111 )  213.489

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 13 03438

 ( 220 )  2013.11.22.

 ( 732 )  H-KOMPLEX Biztonságvédelmi és Kereskedelmi Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 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 )  213.490

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 13 02950

 ( 220 )  2013.10.09.

 ( 732 )  MAGyar Taxi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Borbély Abdrea, Dr. Borbély Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  39    Személyszállítás, áruszállítás, fuvarszervezés, utazásszervezés.

 ( 111 )  213.491

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 13 03433

 ( 220 )  2013.11.22.

 ( 732 )  TGA CONSULT Épületgépészeti Fővállalkozó és Mérnökiroda Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Péter Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Audiovizuális tanítási eszközök; számítógépprogramok, rögzített; szoftverek, rögzített.

  41    Oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás.

 42    Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépprogramok kidolgozása;

számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás;

számítógép-szoftver fenntartása; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web

oldalakhoz; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépes rendszerek távfelügyelete

[monitoring]; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; építési tervkészítés; építési tárgyú információk;

energiatakarékossági tanácsadás; minőségellenőrzés; kutatás és fejlesztés mások részére; szakvélemények adása

 mérnöki munkákkal kapcsolatban.

 ( 111 )  213.492

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 13 03331

 ( 220 )  2013.11.13.

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

 ( 740 )  Somodi Réka, Budapest

  

( 546 )

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

 használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 111 )  213.493

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 13 03432

 ( 220 )  2013.11.22.

 ( 732 )  MERFOL Kereskedelmi Kft., Csővár (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  7    Szerszámok(géprészek).

 ( 111 )  213.494

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 13 02074

 ( 220 )  2013.07.18.

 ( 732 )  Kalmár Edit Virág, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Gabonakészítmények, kenyér és péksütemények.

  31    Gabonamagvak.

 ( 111 )  213.495

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 13 03719

 ( 220 )  2013.12.10.

 ( 732 )  HPM Design Kft., Bóly (HU)

 ( 541 )  BÓLYFORT

 ( 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).

 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).

 ( 111 )  213.496

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 13 03722

 ( 220 )  2013.12.10.

 ( 732 )  IP-GMW Sp. z o.o. S.K.A., Wadowice (PL)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Bébiételek, italok kisgyermekeknek, kisgyermekeknek kifejlesztett dietetikus élelmiszerek.

 29    Gyümölcs chips, gyümölcskonzervek, gyümölcskocsonya, zselé, gyümölcsök, tartósított, gyümölcssaláták,

snack ételek (gyümölcs alapú -), gyümölcsdesszertek, tejes italok, főként tejet tartalmazó, tej-alapú desszertek,

tejtermékek, alacsony zsírtartalmú burgonyachips-ek, burgonyaszirom, bundás burgonyaszeletek, fagyasztott
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 gyümölcsök.

 30    Aprósütemény, teasütemény, chips [gabonakészítmény], sütemények, puffasztott kukoricapehely,

édességszeletek, kukoricapehely, kekszek, müzliszeletek, rizssütemény, snack ételek (gabona alapú -), rágógumi,

fagylalt, jégkrém, jég (ehető-), cukrászsütemények, csokoládé, tésztafélék, lepények (gyümölcsös-),

gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru], gyümölcs coulis-k [mártások], méz, fagyasztott joghurt [cukrászati jég],

 desszert mausse-ok [cukrászárú], cukorkaáruk, amerikai palacsinták.

 ( 111 )  213.497

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 13 03723

 ( 220 )  2013.12.10.

 ( 732 )  NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 300 )  011892148 2013.06.12. EU

 ( 740 )  dr. Kalocsai Zsófia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépek; programok számítógépes játékokhoz; számítógép programok [letölthető];

számítógépprogramok, rögzített; távmérő műszerek, távolságmérők; távolságregisztráló készülékek,

kilométerszámlálók; navigációs berendezések járművekbe [fedélzeti számítógépek]; számítógépek; navigációs

 eszközök.

 42    Számítógép programok sokszorosítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés;

számítógépes tanácsadó szolgáltatás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

 számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása.

  45    Szellemi tulajdon használatának engedélyezése [licencia].

 ( 111 )  213.498

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 13 03730

 ( 220 )  2013.12.11.

 ( 732 )  Kovács Máté, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Valovits Viktória, 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).

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.499

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 13 03737

 ( 220 )  2013.12.11.

 ( 732 )  TEKINVEST Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lukovits Péter, Dr. Lukovits 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).

 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 )  213.500

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 13 03738

 ( 220 )  2013.12.11.

 ( 732 )  Lelkes András, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tass Balázs, Pilisszentiván

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.501

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 14 00032

 ( 220 )  2014.01.06.

 ( 732 )  Halász Dóra Mariann, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pleszkáts Tibor, Pleszkáts Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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).

 ( 111 )  213.502

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 13 03724

 ( 220 )  2013.12.10.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  213.503

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 13 03527

 ( 220 )  2013.11.27.

 ( 732 )  Greenmetal Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Domokos Barbara, Halásztelek

 ( 541 )  Greenmetal Kft.

 ( 511 )   14    Nemesfémek és ötvözetei.

  35    Kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  213.504

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 14 00026

 ( 220 )  2014.01.06.

 ( 732 )  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.
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 ( 111 )  213.505

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 14 00025

 ( 220 )  2014.01.06.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  213.506

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 14 00019

 ( 220 )  2014.01.06.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  213.507

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 14 00034

 ( 220 )  2014.01.07.

 ( 732 )  Iván János, Debrecen (HU)

 Kalos Pál Tibor, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   30    Méz, mézkészítmények, mézessütemények, mézes desszertek, mézesítő készítmények.

 ( 111 )  213.508

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 14 00091

 ( 220 )  2014.01.13.

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

 ( 740 )  dr. Eszik Erika, Eszik Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   12    Kerékpár.

 ( 111 )  213.509

 ( 151 )  2014.08.26.

 ( 210 )  M 14 00093

 ( 220 )  2014.01.13.

 ( 732 )  Abonett Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Kft., Abony (HU)

 ( 541 )  SlimUp

 ( 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.

 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  213.510

 ( 151 )  2014.08.26.

 ( 210 )  M 14 00095

 ( 220 )  2014.01.13.

 ( 732 )  Abonett Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Kft., Abony (HU)

 ( 541 )  Egy falat harmónia

 ( 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.

 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  213.511

 ( 151 )  2014.08.25.

 ( 210 )  M 14 00554

 ( 220 )  2014.02.24.

 ( 732 )  PepsiCo Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 541 )  LAY'S CHAMPION CHIPS

 ( 511 )  29    Fogyasztásra kész snack ételek, amelyek elsősorban burgonyát, dióféléket, diótermékeket, magokat,

gyümölcsöket vagy egyéb növényi anyagokat vagy ezek kombinációit tartalmazzák, beleértve a burgonyachipset,
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burgonyaszirmokat, tarochipset, disznóhúsból készült rágcsálnivalókat, marhahúsból készült rágcsálnivalókat,

 szójaalapú rágcsálnivalókat.

 ( 111 )  213.512

 ( 151 )  2014.08.26.

 ( 210 )  M 14 00056

 ( 220 )  2014.01.08.

 ( 732 )  Várkonyi György, Budapest (HU)

 ( 541 )  Hogy ne legyen bogaras!

 ( 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).

 ( 111 )  213.513

 ( 151 )  2014.08.26.

 ( 210 )  M 14 00044

 ( 220 )  2014.01.08.

 ( 732 )  Zemplényi Soma Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kállay Péter, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

  32    Tejalapú, tejet tartalmazó energiaital.

 ( 111 )  213.514

 ( 151 )  2014.08.26.

 ( 210 )  M 13 03354

 ( 220 )  2013.11.15.

 ( 732 )  Dr. Hermann Gábor, Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )   10    Fogszabályzó készülékek.

  44    Egészségügyi szolgáltatások, fogászat.

 ( 111 )  213.515

 ( 151 )  2014.08.26.

 ( 210 )  M 13 03751

 ( 220 )  2013.12.12.

 ( 732 )  Invitel Távközlési Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Kollai Bálint Csörsz, Budaörs

 ( 541 )  NetBarát

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.516

 ( 151 )  2014.08.26.
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 ( 210 )  M 13 03555

 ( 220 )  2013.11.28.

 ( 732 )  Díjbeszedő Üzemeltetési és Szolgáltatási Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Gábor, 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).

 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).

 ( 111 )  213.517

 ( 151 )  2014.08.26.

 ( 210 )  M 13 03358

 ( 220 )  2013.11.18.

 ( 732 )  Jónap.hu Kft., Gyöngyös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Jótékonysági célú gyűjtések; adománygyűjtés ajándékdobozokba.

 ( 111 )  213.518

 ( 151 )  2014.08.27.

 ( 210 )  M 13 03754

 ( 220 )  2013.12.12.

 ( 732 )  Esterházy Antal Rudolf, Fertőd (HU)

 Esterházy Bardadim Szvetlana, Fertőd (HU)

 ( 740 )  dr. Szentes Béla, Szentes Ügyvédi Iroda, 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).
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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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.519

 ( 151 )  2014.08.27.

 ( 210 )  M 13 03753

 ( 220 )  2013.12.12.

 ( 732 )  Esterházy Antal Rudolf, Fertőd (HU)

 Esterházy Bardadim Szvetlana, Fertőd (HU)

 ( 740 )  dr. Szentes Béla, Szentes Ügyvédi Iroda, 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).

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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.520

 ( 151 )  2014.08.26.

 ( 210 )  M 13 03155

 ( 220 )  2013.10.30.

 ( 732 )  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.
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 ( 111 )  213.521

 ( 151 )  2014.08.26.

 ( 210 )  M 13 03355

 ( 220 )  2013.11.15.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Halból készített ételek; halfilé; hal mousse-ok; hal, nem élő; hal tartósított; heringek; homár, nem élő;

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).

 ( 111 )  213.522

 ( 151 )  2014.08.26.

 ( 210 )  M 13 03552

 ( 220 )  2013.11.27.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  213.523

 ( 151 )  2014.08.26.

 ( 210 )  M 14 00043

 ( 220 )  2014.01.07.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  213.524
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 ( 151 )  2014.08.26.

 ( 210 )  M 14 00795

 ( 220 )  2014.03.17.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  213.525

 ( 151 )  2014.08.26.

 ( 210 )  M 14 00048

 ( 220 )  2014.01.08.

 ( 732 )  Barna Zoltán, Szeged (HU)

 ( 541 )  O'SLAY

 ( 511 )  9    Optikai eszközök, szemüvegek, szemüvegkeretek.

  44    Optikusi szolgáltatások.

 ( 111 )  213.526

 ( 151 )  2014.08.26.

 ( 210 )  M 13 02805

 ( 220 )  2013.09.27.

 ( 732 )  TaxiLike Hungary Kft., Nyírbátor (HU)

 ( 740 )  dr. Mészáros Ákos, Dr. Mészáros Ákos Ügyvédi Iroda, Ajka
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( 554 )

 ( 511 )  9    Számítógép programok (letölthető), szoftverek (rögzített).

 35    Hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, marketing, on-line hirdetői tevékenység

 számítógépes hálózaton, reklámozás, reklámfilmek előállítása, reklámszövegek publikálása.

  39    Személyszállítás, taxi szolgáltatás, utasszállítás, utazások szervezése.

 ( 111 )  213.533

 ( 151 )  2014.08.27.

 ( 210 )  M 13 03391

 ( 220 )  2013.11.21.

 ( 732 )  KERECSENY-H Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Aprósütemény, teasütemény; péksütemény; kekszek; lisztek; liszttartalmú ételek; tésztafélék; zabpehely;

 zsemlék.

 ( 111 )  213.534

 ( 151 )  2014.08.27.

 ( 210 )  M 13 03598

 ( 220 )  2013.11.28.

 ( 732 )  Hartai Béla 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor ügyvéd,Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); tankoló

 automaták.

 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) üzemanyag szállítás; üzemanyag raktározás.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); üzemanyag monitoring rendszer.

 ( 111 )  213.535

 ( 151 )  2014.08.27.

 ( 210 )  M 13 03599

 ( 220 )  2013.11.28.

 ( 732 )  Hartai Béla 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor ügyvéd,Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AVIS IGNIS

 ( 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); tankoló

 automaták.

 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) üzemanyag szállítás; üzemanyag raktározás.

 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); üzemanyag monitoring rendszer.

 ( 111 )  213.536

 ( 151 )  2014.08.27.

 ( 210 )  M 13 03595

 ( 220 )  2013.11.29.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; illatszerek; illóolajok; dezodorok és izzadásgátlók; hajápoló termékek; hajszínezők, hajfestékek,

hajápoló folyadékok, hajhullámosító készítmények, samponok, hajkondicionálók, hajspray-k, hajporok,

hajformázók, hajlakkok, hajhabok, hajfények, hajzselék, hajhidratálók, hajvíz, hajmegőrző készítmények,

hajszárító készítmények, hajolajak, hajtonikok, hajkrémek, fürdéshez és/vagy zuhanyozáshoz használt

 készítmények; nem gyógyhatású piperekészítmények; bőrápoló készítmények; kozmetikai cikkek.

 ( 111 )  213.537

 ( 151 )  2014.08.27.

 ( 210 )  M 13 03589

 ( 220 )  2013.11.29.

 ( 732 )  FRUITFUL-COMPANY Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Galiger Lajos, Szekszárd

  

( 546 )
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 ( 511 )  32    Alkoholmentes gyümölcsitalok, gyümölcslevek, ízesített ásványvizek, szénsavas italok, ízesített szódavizek.

 ( 111 )  213.538

 ( 151 )  2014.08.27.

 ( 210 )  M 13 03787

 ( 220 )  2013.12.17.

 ( 732 )  ÚJ RÓZSAKERT Építőipari és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gürtl István, Gürtl Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PIZZA ME

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.539

 ( 151 )  2014.08.27.

 ( 210 )  M 12 00079

 ( 220 )  2012.01.10.

 ( 732 )  Celsius Property B.V. Amsterdam (NL) Schaffhausen Branch, Schaffhausen (CH)

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

 ( 541 )  OPTIMUS

 ( 511 )  1    Növények növekedését szabályozó szerek és készítmények.

 ( 111 )  213.540

 ( 151 )  2014.08.27.

 ( 210 )  M 13 01444

 ( 220 )  2013.05.27.

 ( 732 )  Rumi-Szamosi Beáta, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 45    Spirituális szolgáltatások; vallási szolgáltatások; szellemi-spirituális iránymutatásokhoz kapcsolódó

 tanácsadás; spirituális fejlesztés; spirituális irányítás.

 ( 111 )  213.541

 ( 151 )  2014.08.27.

 ( 210 )  M 13 02602

 ( 220 )  2013.09.10.

 ( 732 )  BONY-V Kereskedelmi Bt., Soltvadkert (HU)

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

 ( 541 )  Sonic Mirror

 ( 511 )   12    Visszapillantó tükrök.

 ( 111 )  213.542
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 ( 151 )  2014.08.27.

 ( 210 )  M 13 02616

 ( 220 )  2013.09.12.

 ( 732 )  BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kulcsár Krisztián, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.543

 ( 151 )  2014.08.27.

 ( 210 )  M 13 02614

 ( 220 )  2013.09.12.

 ( 732 )  BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kulcsár Krisztián, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.544

 ( 151 )  2014.08.27.

 ( 210 )  M 13 02615

 ( 220 )  2013.09.12.

 ( 732 )  BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kulcsár Krisztián, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.545

 ( 151 )  2014.08.27.

 ( 210 )  M 13 02617

 ( 220 )  2013.09.12.

 ( 732 )  BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kulcsár Krisztián, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.546

 ( 151 )  2014.08.27.

 ( 210 )  M 13 02613

 ( 220 )  2013.09.12.

 ( 732 )  BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kulcsár Krisztián, Budapest

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 17. szám, 2014.09.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1798



 ( 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 )  213.547

 ( 151 )  2014.08.27.

 ( 210 )  M 13 02619

 ( 220 )  2013.09.12.

 ( 732 )  BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kulcsár Krisztián, Budapest

 ( 541 )  BÁV AKADÉMIA

 ( 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 )  213.548

 ( 151 )  2014.08.27.

 ( 210 )  M 13 02618

 ( 220 )  2013.09.12.

 ( 732 )  BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kulcsár Krisztián, Budapest

 ( 541 )  BÁV ANTIKVITÁS

 ( 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 )  213.549

 ( 151 )  2014.08.27.

 ( 210 )  M 13 02817

 ( 220 )  2013.09.30.

 ( 732 )  Laczkó Ibolya, Gyergyóremete (Remetea) (RO)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládé, mézeskalács, sütemények, praliné.

 ( 111 )  213.550

 ( 151 )  2014.08.27.

 ( 210 )  M 13 02809

 ( 220 )  2013.09.27.
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 ( 732 )  Tajtiné Szabó Edina, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Játékszoftverek, számítógépes játékok, videojátékok.

  16    Könyvek, kiadványok.

  28    Plüss játékok, játékok, plüss figurák, társasjátékok.

 ( 111 )  213.551

 ( 151 )  2014.08.27.

 ( 210 )  M 13 03015

 ( 220 )  2012.04.20.

 ( 732 )  Nova Brands S.A., Luxembourg (LU)

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

 ( 541 )  TRANSIT+

 ( 511 ) 5    Bébiételek; bébitápszerek; táplálkozási kiegészítők gyógyászati alkalmazásra; diétás anyagok gyógyászati

 használatra; diétás italok gyógyászati használatra.

 ( 111 )  213.552

 ( 151 )  2014.08.27.

 ( 210 )  M 13 03198

 ( 220 )  2013.11.05.

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

  ( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

 és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  213.553

 ( 151 )  2014.08.27.

 ( 210 )  M 13 03199

 ( 220 )  2013.11.05.

 ( 732 )  Horváth Mónika, Budapest (HU)

 ( 541 )  BGAC - Angol napközi

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.554

 ( 151 )  2014.08.27.

 ( 210 )  M 13 03200

 ( 220 )  2013.11.05.

 ( 732 )  Horváth Mónika, Budapest (HU)
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( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.556

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 13 03826

 ( 220 )  2013.12.19.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  213.557

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 14 00726

 ( 220 )  2014.03.10.

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

 ( 541 )  LETICIA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  213.558

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 14 00724

 ( 220 )  2014.03.10.

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

 ( 541 )  GESTILLA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  213.559

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 14 00723

 ( 220 )  2014.03.10.

 ( 732 )  Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt., Budapest (HU)
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 ( 541 )  MYRZI

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  213.560

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 14 00483

 ( 220 )  2014.02.18.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  213.561

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 14 00360

 ( 220 )  2014.02.05.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  213.562

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 14 00356

 ( 220 )  2014.02.05.

 ( 732 )  PERINT Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Horváth Alíz, Szombathely

  

( 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).

 ( 111 )  213.563

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 14 00114

 ( 220 )  2014.01.15.
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 ( 732 )  Nanocolltech Kft., Szeged (HU)

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

  
( 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.

 ( 111 )  213.564

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 13 03833

 ( 220 )  2013.12.20.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  213.565

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 13 03827

 ( 220 )  2013.12.19.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  213.566

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 13 03185

 ( 220 )  2013.10.31.

 ( 732 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  213.567

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 13 03191

 ( 220 )  2013.11.04.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  213.568

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 13 03771

 ( 220 )  2013.12.16.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  213.569

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 14 00057

 ( 220 )  2014.01.08.

 ( 732 )  Huang Jianjun, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt, Budapest

 ( 541 )  D.D. STYLE
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 ( 511 )   18    Utazótáskák és bőröndök.

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

 ( 111 )  213.570

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 14 00068

 ( 220 )  2014.01.10.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  213.571

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 14 00443

 ( 220 )  2014.02.13.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  213.572
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 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 14 00444

 ( 220 )  2014.02.13.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  213.573

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 14 00445

 ( 220 )  2014.02.13.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  213.574

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 14 00522

 ( 220 )  2014.02.20.

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

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EGLO LED a jövő generációja!

 ( 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;
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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.

 ( 111 )  213.575

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 14 00147

 ( 220 )  2014.01.20.

 ( 732 )  Vitálvár Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., 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.

 ( 111 )  213.576

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 14 00261

 ( 220 )  2014.01.29.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  213.577

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 14 00266

 ( 220 )  2014.01.29.

 ( 732 )  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.
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 ( 111 )  213.578

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 14 00263

 ( 220 )  2014.01.29.

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

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

 ( 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.

 ( 111 )  213.579

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 14 00262

 ( 220 )  2014.01.29.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  213.580

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 14 00150

 ( 220 )  2014.01.20.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  213.581

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 14 00265

 ( 220 )  2014.01.29.

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

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

 ( 541 )  AKROPLASZT
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 ( 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.

 ( 111 )  213.582

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 14 00395

 ( 220 )  2014.02.07.

 ( 732 )  Fekete Noémi, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Coronita

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

 ( 111 )  213.583

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 14 00630

 ( 220 )  2014.03.03.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  213.584

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 13 03867

 ( 220 )  2013.12.23.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  213.585

 ( 151 )  2014.08.28.

 ( 210 )  M 13 03473

 ( 220 )  2013.11.25.

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

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

 ( 541 )  CITI PRIORITY

 ( 511 )  36    Banki szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi eszközgazdálkodás; pénzügyi elemzés és
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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.

 ( 111 )  213.587

 ( 151 )  2014.08.29.

 ( 210 )  M 13 03422

 ( 220 )  2013.11.22.

 ( 732 )  Tri-Sys Bt., Maglód (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  213.588

 ( 151 )  2014.08.29.

 ( 210 )  M 13 03607

 ( 220 )  2013.11.29.

 ( 732 )  Magyar Pékszövetség, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

  35    Reklámozás.

 ( 111 )  213.589

 ( 151 )  2014.08.29.

 ( 210 )  M 13 03615

 ( 220 )  2013.12.02.

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

  

( 546 )

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

  31    Magyarországról származó gabonamagvak.

 ( 111 )  213.590

 ( 151 )  2014.08.29.

 ( 210 )  M 13 03799

 ( 220 )  2013.12.18.

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

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

  

( 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.

 ( 111 )  213.591

 ( 151 )  2014.08.29.

 ( 210 )  M 13 03802

 ( 220 )  2013.12.18.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  213.592

 ( 151 )  2014.08.29.

 ( 210 )  M 14 00098

 ( 220 )  2014.01.14.

 ( 732 )  Lindoweb, LDA, PORTO (PT)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.
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 42    Hosting szolgáltatások web oldalakhoz; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára;

 információadás, tanácsadás és konzultáció.

 ( 111 )  213.593

 ( 151 )  2014.08.29.

 ( 210 )  M 14 00477

 ( 220 )  2014.02.18.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  213.594

 ( 151 )  2014.08.29.

 ( 210 )  M 14 00480

 ( 220 )  2014.02.18.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  213.595

 ( 151 )  2014.08.29.

 ( 210 )  M 14 00598

 ( 220 )  2014.02.26.

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

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli, Budapest
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( 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.

 ( 111 )  213.596

 ( 151 )  2014.08.29.

 ( 210 )  M 14 00599

 ( 220 )  2014.02.26.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  213.597

 ( 151 )  2014.08.29.

 ( 210 )  M 14 00600

 ( 220 )  2014.02.26.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  213.598

 ( 151 )  2014.08.29.

 ( 210 )  M 14 00601

 ( 220 )  2014.02.26.

 ( 732 )  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
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utántöltő patronok elektromos cigarettához; bagó; porított dohány, nevezetesen snüssz; tubák; dohánypótló

 anyagokat tartalmazó cigaretták nem gyógyászati használatra.

 ( 111 )  213.599

 ( 151 )  2014.08.29.

 ( 210 )  M 14 00722

 ( 220 )  2014.03.10.

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

 ( 541 )  DORINETTE

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  213.600

 ( 151 )  2014.08.29.

 ( 210 )  M 14 00404

 ( 220 )  2014.02.10.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  213.601

 ( 151 )  2014.08.29.

 ( 210 )  M 14 00403

 ( 220 )  2014.02.10.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  213.602

 ( 151 )  2014.08.29.

 ( 210 )  M 14 00643
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 ( 220 )  2014.03.04.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  213.603

 ( 151 )  2014.08.29.

 ( 210 )  M 14 00765

 ( 220 )  2014.03.13.

 ( 732 )  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,

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.

 ( 111 )  213.604

 ( 151 )  2014.08.29.

 ( 210 )  M 14 00524

 ( 220 )  2014.02.20.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  213.605

 ( 151 )  2014.08.29.

 ( 210 )  M 14 00405

 ( 220 )  2014.02.10.

 ( 732 )  FREELUSION Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bolevácz Éva, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, 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).

 ( 111 )  213.606

 ( 151 )  2014.08.29.

 ( 210 )  M 13 03499

 ( 220 )  2013.11.26.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 ( 111 )  213.607

 ( 151 )  2014.08.29.

 ( 210 )  M 13 03680

 ( 220 )  2013.12.06.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

 ( 111 )  213.608

 ( 151 )  2014.08.29.

 ( 210 )  M 13 03104

 ( 220 )  2013.10.25.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Eger eredetmegjelölés termék leírásának megfelelő borok.

 ( 111 )  213.609

 ( 151 )  2014.08.29.
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 ( 210 )  M 13 02130

 ( 220 )  2013.07.24.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  213.610

 ( 151 )  2014.09.01.

 ( 210 )  M 14 00175

 ( 220 )  2014.01.22.

 ( 732 )  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., Gangnam-gu, Seoul (KR)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpárülés-huzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 111 )  213.611

 ( 151 )  2014.09.01.

 ( 210 )  M 14 00171

 ( 220 )  2014.01.22.

 ( 732 )  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., Kangnam-gu, Seoul (KR)

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

 ( 541 )  AURORA Sport Master

 ( 511 )  12    Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpárülés-huzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);
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futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 111 )  213.612

 ( 151 )  2014.09.01.

 ( 210 )  M 14 00172

 ( 220 )  2014.01.22.

 ( 732 )  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., Kangnam-gu, Seoul (KR)

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

 ( 541 )  AURORA Route Master

 ( 511 )  12    Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; első gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpárülés-huzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 111 )  213.613

 ( 151 )  2014.09.01.

 ( 210 )  M 13 03506

 ( 220 )  2013.11.27.

 ( 732 )  MobilPort Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Wahl István, Dr. Wahl István 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.614

 ( 151 )  2014.09.01.

 ( 210 )  M 13 03699

 ( 220 )  2013.12.09.

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

 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).

 ( 111 )  213.615

 ( 151 )  2014.09.01.

 ( 210 )  M 14 00167

 ( 220 )  2014.01.21.

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

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.616

 ( 151 )  2014.09.01.

 ( 210 )  M 14 00173

 ( 220 )  2014.01.22.

 ( 732 )  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., Kangnam-gu, Seoul (KR)

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

 ( 541 )  AURORA Cross Master

 ( 511 )  12    Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpárülés-huzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 111 )  213.617

 ( 151 )  2014.09.01.

 ( 210 )  M 14 00174

 ( 220 )  2014.01.22.

 ( 732 )  Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., Kangnam-gu, Seoul (KR)
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 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AURORA Winter Master

 ( 511 )  12    Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpárülés-huzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 111 )  213.618

 ( 151 )  2014.09.01.

 ( 210 )  M 13 02328

 ( 220 )  2013.08.16.

 ( 732 )  Predig Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton; 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;

nyomdabetűk; klisék; brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból, fényképek

 [nyomtatott], festővásznak, naptárak, poszterek, prospektusok, plakátok, falragaszok papíról vagy kartonból.

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

 iratmásolás.

  40    Könyvkötészet, litografálás, kőnyomás, nyomdai szolgáltatások, ofszetnyomás.

 ( 111 )  213.619

 ( 151 )  2014.09.01.

 ( 210 )  M 13 03325

 ( 220 )  2013.11.13.

 ( 732 )  Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pintér Aurél, Pintér Aurél Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Magyar Filmlabor

 ( 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).
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 ( 111 )  213.620

 ( 151 )  2014.09.01.

 ( 210 )  M 13 03326

 ( 220 )  2013.11.13.

 ( 732 )  Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pintér Aurél, Pintér Aurél Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Hungarian Filmlab

 ( 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).

A rovat 171 darab közlést tartalmaz. 
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