
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  210.435

 ( 151 )  2013.07.31.

 ( 210 )  M 12 02738

 ( 220 )  2012.07.31.

 ( 732 )  RÓZSAÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Centeri Zsuzsanna, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Épületek, nem fémből.

 37    Építés; szigetelési szolgáltatás; ácsmunkák nem fémből; épületek belső tisztítása; falazás (kőműves munka).

 ( 111 )  211.964

 ( 151 )  2014.02.13.

 ( 210 )  M 13 01952

 ( 220 )  2013.07.09.

 ( 732 )  Merczel Mónika, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kővári Borbála, Budapest

 ( 541 )  HERMER

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

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

 szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  212.026

 ( 151 )  2014.02.12.

 ( 210 )  M 13 03311

 ( 220 )  2012.10.15.

 ( 732 )  PROGRAFIX Sp. z o.o., LUBLIN (PL)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír- és könyvkötészeti cikkek; nyomdaipari termékek; papírcímkék; fényképek; poszterek; brosúrák,

vékony fűzött könyvek; katalógusok; mappák; wobblerek ("belógók"); magazinok; naptárak; könyvek;

 csomagolópapírok; papírzacskók.

 35    Reklámkampányok tervezése, szervezése és vezetése; promóciós tevékenységek; reklámanyagok és

reklámprospektusok elosztása; marketing (konzultációs szolgáltatások); piac- és közvélemény kutatás;

kereskedelmi és reklámcélú vásárok és kiállításokszervezése; üzletvezetési konzultáció; tipográfiai anyagokat

 áruló boltok vezetése; tipográfiai anyagokat értékesítő nagykereskedések vezetése.

  40    Nyomtatási szolgáltatások; nyomtatás; fényképnyomás.

 ( 111 )  212.027

 ( 151 )  2014.02.14.
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 ( 210 )  M 13 02169

 ( 220 )  2013.07.26.

 ( 732 )  Dobrocsi Zsolt 100%, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  DRD-Software

 ( 511 )  9    Számítógépes program és szoftver, számítógép perifériák.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, információ-technológia [IT] tanácsadó

 szolgáltatások.

 ( 111 )  212.028

 ( 151 )  2014.02.14.

 ( 210 )  M 13 02167

 ( 220 )  2013.07.26.

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  212.029

 ( 151 )  2014.02.14.

 ( 210 )  M 13 02170

 ( 220 )  2013.07.29.

 ( 732 )  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatala, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nemes Dénes, Márton & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

   

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi és higiéniai szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  212.030

 ( 151 )  2014.02.14.

 ( 210 )  M 13 01957

 ( 220 )  2013.07.10.

 ( 732 )  PATINVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Fürjes Zoltán, PRINCZINGER és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 44    Állatgyógyászati szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; gyógyszerészek szolgáltatásai [receptek

 elkészítése]; gyógyszerészeti tanácsadás.

 ( 111 )  212.031
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 ( 151 )  2014.02.14.

 ( 210 )  M 13 01958

 ( 220 )  2013.07.10.

 ( 732 )  ABOLUO Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Warrior SINCE 1935

 ( 511 )   25    Cipők, sportcipők, tornacipők, bakancsok, csizmák.

 ( 111 )  212.032

 ( 151 )  2014.02.14.

 ( 210 )  M 13 01960

 ( 220 )  2013.07.10.

 ( 732 )  Juhász Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

bérszámfejtés; konzultáció személyzeti kérdésekben; könyvelés; könyvvizsgálat; outsourcing-szolgáltatások;

piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás;segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;

segítségnyújtás üzletvezetéshez; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben;

üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési ésüzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési

 tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

 36    Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek; adóval kapcsolatos becslések; ingatlankezelés, ingatlanok

 értékbecslése; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi tanácsadás.

  45    Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  212.034

 ( 151 )  2014.02.14.

 ( 210 )  M 13 01963

 ( 220 )  2013.07.10.

 ( 732 )  CARNIVON Kft., Kerepes (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  212.035

 ( 151 )  2014.02.14.

 ( 210 )  M 13 01976

 ( 220 )  2013.07.11.

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

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

  ( 591 )

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

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

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

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

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

vagy pneumatikus ellenőrző eszközök fűtő-, hűtő-, szárító, szellőztető- és légkondicionáló berendezésekhez és
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eszközökhöz, valamint vízszolgáltató berendezésekhez; vasalógépek; keverők; darálók; vágók; keverőgépek; az

 előbbiekbenfelsorolt áruk alkatrészei.

 ( 111 )  212.036

 ( 151 )  2014.02.14.

 ( 210 )  M 13 01780

 ( 220 )  2013.06.20.

 ( 732 )  Kovács Tibor, Esztergom (HU)

 ( 541 )  NOPALEA

 ( 511 ) 3    Kozmetikai készítmények, fog- és szájápoló szerek, szappanok, testápolók, arc- és kézkrémek, körömlakkok,

 hajápolók, olajok, bőrvédők, napozószerek, rúzsok, dezodorok, sminkek, gyanták, intim mosakodószerek.

 5    Étrend kiegészítők, gyógyhatású készítmények, bébiételek, fürdősók, gyógycukor, gyógytea.

 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)

 energiaitalok.

 ( 111 )  212.037

 ( 151 )  2014.02.14.

 ( 210 )  M 13 01389

 ( 220 )  2013.05.16.

 ( 732 )  Lukács Ernő, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 8    Aprópénzgyűjtők, aprópénztálcák; borotvafenő szíjak; borotvapengék; borotvatokok; bőrcsipeszek; bújtató

árak; élezőeszközök; kardhüvelyek; kardok; körömcsipeszek; körömreszelők; manikűrkészletek;

menetjegy-lyukasztó eszközök; mérőszalagok;pedikűrkészletek; pengeélező eszközök; pengék; piszkavasak;

 reszelők; szablyák.

9    Adatfeldolgozó készülékek; állványok fényképezőgépekhez; anyagvizsgáló készülékek és gépek;

audiovizuális tanítási eszközök; bélyegzőórák; bérmentesítést ellenőrző készülékek; CD-ROM (kompakt)

lemezek; chipek [integrált áramkörök]; cvikkertokok; csengők;csíptetők, cvikkerek; csatolók [adatfeldolgozó

berendezés]; csuklótámasz számítógéphez; detektorok; diagnosztikai készülékek, nem gyógyászati használatra;

diapozitív keretezőgépek; diapozitívok; diavetítők; diffrakciós készülékek [mikroszkópia];diktafonok;

dinamométerek, rugós erőmérők; díszítő mágnesek; DNS-chipek; dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos

csatlakozások; DVD-lejátszók; digitális képkeretek; egér [informatikai]; egér-alátétek; elektronikus címkék

árukhoz; elektronikushatáridőnaplók; elektronikus hirdetőtáblák; elektronikus jeladók; elektronikus közlemények

[letölthető]; elektronikus zsebfordítógépek; elemek, elektromos; ellenőrzőberendezések, elektromos;

ellenőrzőkészülékek nem gyógyászati használatra; erősítők;exponált filmek; fax-berendezések; fejhallgatók;

fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; fénycsövek reklámcélokra; fényelemek; fényemittáló diódák

[LED-ek]; fényerő-szabályozók, elektromos; fényképezőgépek; fényképészeti képkeresők, irányzóbeállítók;

fénymásoló gépek; fénymérők; fénymérők, megvilágításmérők; fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök;

fénytávíró készülékek; filmkamerák; filmvágó készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök;

foglalatok cvikkerekhez[orrcsíptetőkhöz]; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszám-szabályozók

1emezjátszókhoz; fotómásolatok szárítására szolgáló készülékek; fotómásolatok tükörfényezésére szolgáló

készülékek; frekvenciamérők; függőónok; füstjelző berendezések; geodéziaiműszerek és készülékek; GPS

készülékek; gyűjtőlencsék, kondenzorlencsék; hajlékony (floppy) lemezek; hamispénz-vizsgálóberendezések;
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hangátviteli készülékek; hangfelvevő készülékek; hangfelvételhordozók; hanglemezek; hangrögzítő

szalagok;hangszóródobozok; hangszórók, hangosbemondók; hangvezetők; hangvisszaadó készülékek; háromlábú

állványok fényképezőgépekhez; hologramok; homokórák; hordozható médialejátszók; hordozható telefonok;

hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelzők;időregisztráló készülékek; interfészek [informatika];

intermedierek [fényképészet]; iránytűk, karkötők (mágneses személyazonosító); kazetta lejátszók; kábelek,

elektromos; keretek diapozitívekhez; kéknyomatos másológépek; képernyők fotogravűrhöz;képtávíró készülékek;

kézi adó-vevők; kihangosító készülékek telefonokhoz; koaxiális kábelek; kódolt mágneskártyák; kompakt (CD)

lemezjátszók; kompakt lemezek [audio-video]; kompaszok [mérőműszerek]; kontaktlencse tartók;

könyvelőgépek; laptopszámítógépek; lemágnesező készülékek magnetofonszalagokhoz; lemezadagolók, juke

boxok [informatika]; lemezjátszók; lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsék csillagfényképezéshez

(asztrofotográfiához); letölthető képfájlok; letölthető zenei fájlok;levélmérlegek; logarlécek; lombikállványok,

retortaállványok; lyukkártyás irodagépek; laptop táskák; laptop tokok; magnetofonfej-tisztító szalagok;

magnetofonok; magnetofonszalagok; mágnesek; mágneses adathordozók; mágneses kódolók;

mágnesesszemélyazonosító karkötők; mágneslemezek; mágnesszalag-egységek [informatika]; mechanikus

cégtáblák, cégérek; memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek;

mérőasztalok [geodézia]; mérőberendezések, mérőműszerek;mikrofonok; mikroprocesszorok; mikroszkópok;

modemek; manitorok [számítógéphardver]; monitorok [számítógépprogramok]; műholdas navigációs készülékek;

nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika]; navigációs eszközök; nehezékek

világítókészülékekhez; noteszgépek, notebookok; nyomtatók számítógépekhez; objektívek, lencsék [optika];

öblítő edények [fényképészet]; oktatási készülékek; összeadógépek; összeadóművek, számlálók; olvasóegységek

[informatika]; operációs rendszerekszámítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek; pendrájvok

[USB]; pénzszámláló és osztályozó gépek; scannerek, optikai letapogatók [informatika]; szögmérők

[mérőműszerek]; szövegszerkesztő gépek; szünetmentes áramforrások; telefonüzenetrögzítők; telefonhallgatók;

telefonkészülékek; tükrök [optika]; vetítőgépek; vetítővásznak; vetítővásznak [fényképészet]; vevőkészülékek

(audio-, video-); videokamerák; videomagnók, képmagnók; vonalkód leolvasók; vonalzók

 [mérőeszközök];zsebkalkulátorok.

 16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; 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; klisék.

 ( 111 )  212.039

 ( 151 )  2014.02.18.

 ( 210 )  M 14 00142

 ( 220 )  2009.04.21.

 ( 732 )  Celgene Corporation, Summit, New Jersey (US)

 ( 740 )  DANUBIA PATENT & LAW OFFICE LLC, Budapest

 ( 541 )  CANCERCAN

 ( 511 )  35    Jótékonysági aukciók szervezése és lebonyolítása adománygyűjtés céljából; reklám, marketing és promóciós

 szolgáltatások, nevezetesen televíziós reklámkampányok fejlesztése, nyomtatás, CD-ROM, web design.

 36    Jótékonysági adománygyűjtő szolgáltatás, nevezetesen információnyújtás egyének részére pénzügyi

adományozás lehetőségeiről az általuk preferált jótékonysági tevékenységhez; közhasznú alapítványi szolgáltatás,

nevezetesen adománygyűjtő tevékenységekorvosi kutatások és eljárások támogatására rászorulók részére;

jótékonysági adománygyűjtés rászoruló gyermekek részére, hogy őket azEgyesült Államok területén lévő olyan

táborok egyikébe küldjék, amelyek csökkentett költségen fogadják őket, egy vagytöbb hétre; jótékonysági

adománygyűjtés szórakozató események keretében; jótékonysági adománygyűjtő szolgáltatás, nevezetesen

adománygyűjtő tevékenység a pénzgyűjtés, pénzügyi menedzsment és kifizetések területén, gyermekek jólétével

kapcsolatosprogramok és tevékenységek keretében; pénzügyi szolgáltatás, nevezetesen üzleti adománygyűjtés
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 számftógépes hálózaton keresztül, például interneten keresztül.

 41    Oktatás, nevezetesen mentorálás, magántanítás, óraadás, szemináriumok és workshopok, amelyek a rák

kezelésében történt előrehaladásra fektetnek hangsúlyt, valamint a rák területén az innovatív új gyógymódok

fejlesztésére irányuló folyamatos kutatásokfontosságát tárgyalják; oktatási információk a rák diagnosztizálása és

kezelése területén; oktatási információk a rák diagnosztizálása és kezelése területén on-line formában

 számítógépes adatbázisokból.

 ( 111 )  212.044

 ( 151 )  2014.02.18.

 ( 210 )  M 13 01962

 ( 220 )  2013.07.10.

 ( 732 )  HSA Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Helmeczi András, Debrecen

  

( 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 )  212.046

 ( 151 )  2014.02.24.

 ( 210 )  M 13 02635

 ( 220 )  2013.09.12.

 ( 732 )  Kustánczi Linda Lia, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dj Lia

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

 41    Előadóművészi tevékenység; lemezlovas szolgáltatás; szórakoztató zenei műsorok; könnyűzenei

 produkciók.

 ( 111 )  212.047

 ( 151 )  2014.02.24.

 ( 210 )  M 13 01648

 ( 220 )  2013.06.10.

 ( 732 )  Czinkóczky Implant Központ Kft. 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás; oktatási tárgyú információ.

  44    Betegápolási szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; fogászat; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  212.068

 ( 151 )  2014.02.27.
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 ( 210 )  M 13 02401

 ( 220 )  2013.08.23.

 ( 732 )  Magyar Betonelemgyártó Szövetség, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; adatgyűjtés és adatfeldolgozás; ipari vagy

kereskedelmi vállalatok működtetésével kapcsolatos segítségnyújtás; kereskedelmi és üzleti információk nyújtása,

 tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmilobbizási szolgáltatások; piackutatás.

 41    Könyvkiadás; oktatási vizsgáztatás; konferenciák, szemináriumok, szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; oktatási szolgáltatások; szakképzési és oktatási eredmények tanúsítása; szakoktatás, szakmai

 képzés.

  45    Társadalmi érdekképviseleti tevékenység.

 ( 111 )  212.069

 ( 151 )  2014.02.27.

 ( 210 )  M 13 01815

 ( 220 )  2013.06.25.

 ( 732 )  Energiaital Holding Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 35    Alkoholtartalmú és alkoholmentes italok reklámozása-marketing tevékenységek, valamint kereskedelmi

 ügyletek bonyolítása; bemutatók, kiállítások szervezése.

 41    Alkoholtartalmú és alkoholmentes italokkal összefüggő sport-, és szórakoztató rendezvények, valamint

 sportversenyek szervezése.

 ( 111 )  212.070

 ( 151 )  2014.02.27.

 ( 210 )  M 13 02397

 ( 220 )  2013.08.23.

 ( 732 )  Intellagent Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedeon Valéria, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Felsőruházat, dzsekik, egyenruhák, ingek, kabátok, pólók, pulóverek, ruházat, ruhaneműk, sapkák, sálak.

 39    Helyfoglalás szállítással kapcsolatban, helyfoglalás utazáshoz, helyfoglalás utazással kapcsolatban, utazások

 szervezése.

 41    Múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások], konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok

 szervezése és lebonyolítása.
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 ( 111 )  212.071

 ( 151 )  2014.02.27.

 ( 210 )  M 13 02011

 ( 220 )  2013.07.12.

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

 ( 740 )  dr. Horváth Edina Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok

 terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 111 )  212.072

 ( 151 )  2014.02.27.

 ( 210 )  M 13 02004

 ( 220 )  2013.07.12.

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

 ( 740 )  dr. Horváth Edina Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok

 terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 111 )  212.073

 ( 151 )  2014.02.27.

 ( 210 )  M 13 02006

 ( 220 )  2013.07.12.

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

 ( 740 )  dr. Horváth Edina Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok

 terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
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 ( 111 )  212.074

 ( 151 )  2014.02.28.

 ( 210 )  M 13 02869

 ( 220 )  2013.10.03.

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

 ( 541 )  SARTEG

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  212.075

 ( 151 )  2014.02.28.

 ( 210 )  M 13 02868

 ( 220 )  2013.10.03.

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

 ( 541 )  RAMZUVA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  212.076

 ( 151 )  2014.02.28.

 ( 210 )  M 13 02867

 ( 220 )  2013.10.03.

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

 ( 541 )  RAMROS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  212.077

 ( 151 )  2014.02.28.

 ( 210 )  M 13 01837

 ( 220 )  2013.06.27.

 ( 732 )  Mudrák Béla Tamás, Esztergom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Cukorkaáruk; csokoládé; fagylalt, jégkrém; kakaó; kandiscukor; karamellák [cukorkák]; kekszek; magas

protein tartalmú gabonaszeletek; marcipán; mentabonbonok, mentacukorkák; pasztillák [cukrászáru]; pralinék;

 snack ételek (gabona alapú-); snack ételek(rizs alapú-); töltött cukorkák, fondan [cukrászáru].

 ( 111 )  212.078

 ( 151 )  2014.02.28.

 ( 210 )  M 13 01913

 ( 220 )  2013.07.03.

 ( 732 )  Eiler Éva, Budapest (HU)

 ( 740 )  Frey Julianna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Zöldség vagy gyümölcs alapú bébiételek; zöldség vagy gyümölcs alapú étrendkiegészítők emberek és állatok

 számára.
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 29    Zselék, lekvárok (dzsemek); kompótok; gyümölcskonzervek; zöldségkonzervek; tartósított gyümölcsök;

tartósított zöldségek; közvetlen fogyasztásra, főzésre vagy konzerválásra előkészített mosott zöldségek és

 gyümölcsök.

 40    Élelmiszerek és italok tartósítása; gyümölcs és zöldség konzerválás; gyümölcs és zöldség feldolgozás ételek

 és italok készítéséhez.

 ( 111 )  212.079

 ( 151 )  2014.02.28.

 ( 210 )  M 13 00928

 ( 220 )  2013.04.09.

 ( 732 )  Il Pastaio Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Beleznay Zsolt, Budapest

 ( 541 )  IL PASTAIO

 ( 511 )   43    Olasz receptek alapján készült ételekkel kapcsolatos vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  212.080

 ( 151 )  2014.02.28.

 ( 210 )  M 13 02218

 ( 220 )  2013.08.02.

 ( 732 )  Free 2 shop Hungary Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.081

 ( 151 )  2014.02.28.

 ( 210 )  M 13 02216

 ( 220 )  2013.08.02.

 ( 732 )  7x24 Egészségkártya Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Egészségügyi szolgáltatások; 24 órás egészségügyi call-center; egészségtanácsadás; betegirányítás;

 betegút-szervezés.

 ( 111 )  212.082

 ( 151 )  2014.02.28.

 ( 210 )  M 13 02217

 ( 220 )  2013.08.02.

 ( 732 )  Free 2 shop Hungary Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.083

 ( 151 )  2014.02.28.

 ( 210 )  M 13 02034

 ( 220 )  2013.07.16.

 ( 732 )  COMPWOOD PRODUCTS Kft., Újhartyán (HU)

 ( 740 )  dr. Krajnyák András, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  212.084

 ( 151 )  2014.02.28.

 ( 210 )  M 13 00934

 ( 220 )  2013.04.10.

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

 ( 740 )  dr. Fedák Eszter, Dr. Fedák Eszter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Concorde Prémium Banking

 ( 511 )  16    Befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó papír, karton és az ezen anyagokból készült termékek,

 nyomdaipari termékek, papíripari cikkek, irodai cikkek, csomagolásra szolgáló műanyagok.

 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    Befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakmai képzés.

 ( 111 )  212.085

 ( 151 )  2014.02.28.

 ( 210 )  M 13 02031
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 ( 220 )  2013.07.15.

 ( 732 )  Ford Motor Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Dearborn, Michigan (US)

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

 ( 541 )  ECOSPORT

 ( 511 )   12    Gépjárművek és azok alkatrészei.

 ( 111 )  212.086

 ( 151 )  2014.02.28.

 ( 210 )  M 13 02097

 ( 220 )  2013.07.22.

 ( 732 )  Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Feldolgozott vagy nyers dohány; dohánytermékek; nem orvosi vagy gyógyászati célra szolgáló

dohánypótlók; cigaretták, cigarillók; szivarok; kézi készülékek cigaretta készítéséhez; cigarettahüvelyek;

 cigarettaszűrők; cigarettapapírok; gyufák és dohányzásicikkek.

 ( 111 )  212.087

 ( 151 )  2014.02.28.

 ( 210 )  M 13 02023

 ( 220 )  2013.07.15.

 ( 732 )  Roche (Magyarország) Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Balogh-B. Szabó-Jean és Társai Ügyvédi Iroda, dr. Molnár Gergő Zsolt, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  212.088

 ( 151 )  2014.02.28.

 ( 210 )  M 13 01136

 ( 220 )  2013.04.29.

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

 ( 541 )  DR.GYÜMI

 ( 511 )  32    Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok,

 alkoholmentes, smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok), szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz.

 ( 111 )  212.089

 ( 151 )  2014.02.28.

 ( 210 )  M 13 02025

 ( 220 )  2013.07.15.

 ( 732 )  Samato Kft., Sellye (HU)

 ( 541 )  Glicosam
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 ( 511 )  1    Ipari vegyi termékek; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

 2    Festékek; rozsdagátló és fakonzerváló szerek.

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

 szappanok.

A rovat 39 darab közlést tartalmaz. 
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