
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  206.680

 ( 151 )  2012.07.09.

 ( 210 )  M 10 01559

 ( 220 )  2010.05.18.

 ( 732 )  TA-BOOK HUNGARY Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való

 szerkesztése; reklámozás; számítógépes nyilvántartások kezelése.

  38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.

  39    Helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban.

  41    Üdülési tárgyú információ.

  43    Helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban; szálláshely lefoglalása (időleges).

 ( 111 )  208.786

 ( 151 )  2013.02.12.

 ( 210 )  M 10 03798

 ( 220 )  2010.12.15.

 ( 732 )  Fecni Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, aprósütemények, bonbonok,

cukorkák; liszttartalmú ételek, mézeskalács, piskóták, ostyák; rizslepények, rizstorták; snack ételek, sós és édes

 kekszek, sütemények, tésztafélék.

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

 ( 111 )  211.973

 ( 151 )  2014.01.31.

 ( 210 )  M 11 00936

 ( 220 )  2011.03.28.

 ( 732 )  Borkaszinó Bt., Nagymaros (HU)

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

 ( 541 )  Borkaszinó

 ( 511 )  38    Interneten lévő adatbázisokhoz való hozzáférhetőség szolgáltatása; kódolt üzenetek és képek átadása;

 kommunikációkról szóló információ; mobil kommunikációs szolgáltatások.

 42    Globális számítógép hálózatról letölthető számítógépes szoftver szolgáltatása; interaktív multimédiás

szoftver fejlesztése; mások számára végzett számítógépes szoftverfejlesztés; on-line, non-downloadable

szoftverhez való ideiglenes hozzáférhetőségbiztosítása; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és

fejlesztés; számítógépes szoftver design-ja, karbantartása, kölcsönzése és korszerűsítése; honlapok és weboldalak
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dizájnja; internetes weboldalak létrehozása; tudományos kutatás; weboldalaktervezése, rajzolása és írása

 megrendelésre globális számítógépes hálózat számára.

 ( 111 )  212.106

 ( 151 )  2014.03.06.

 ( 210 )  M 13 02271

 ( 220 )  2013.08.08.

 ( 732 )  Vina Global Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Rendezvények szervezése, kulturális rendezvények.

  43    Vendéglátás, éttermek, panzió, önkiszolgáló étterem, étkezde, gyorsétterem.

 ( 111 )  212.107

 ( 151 )  2014.03.06.

 ( 210 )  M 13 02270

 ( 220 )  2013.08.07.

 ( 732 )  Erdei Gyöngyvér, Csobánka (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra (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    Szórakoztatás: textilipari kötéssel, szabással, tervezéssel, fonalakkal, cérnákkal kapcsolatos írott, képi,

 audiovizuális tartalmak szerkesztése, kiadása folyóiratban, könyvben és online felületen.

 ( 111 )  212.108

 ( 151 )  2014.03.06.

 ( 210 )  M 13 02269

 ( 220 )  2013.08.07.

 ( 732 )  Erdei Gyöngyvér, Csobánka (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Folyóiratok; füzetek; grafikus ábrázolások; hímzőminták; katalógusok; könyvecskék, füzetek; könyvek;

 szabásminták ruhák készítéséhez; szabásminták ruhák varrásához.

 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) ideértve: ruházati kötéssel, szabással, tervezéssel kapcsolatos írott,

képi tartalmak szerkesztése,kiadása folyóiratban, könyvben, egyéb nyomtatott kiadványokban; ruházati kötéssel,

szabással, tervezéssel kapcsolatos írott, képi, audiovizuális tartalmak szerkesztése és online kiadása; ruházati

 kötéssel, szabással, tervezéssel kapcsolatos oktatás,ismeretterjesztés.

 ( 111 )  212.146

 ( 151 )  2014.03.07.

 ( 210 )  M 13 01255
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 ( 220 )  2013.05.09.

 ( 732 )  Jungné Penyák Erika 50%, Makó (HU)

 Sárdi Zoltán 50%, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  BABY'S BOOK

 ( 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; információstársadalommal 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 szociáliskapcsolatok kialakításával, megtartásával, megerősítésével, a testi és lelki

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

virtuális, elektronikus hálózaton elérhető közösségi térben aszemélyek 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 )  212.149

 ( 151 )  2014.03.07.

 ( 210 )  M 13 01646

 ( 220 )  2013.06.10.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Gyakorlati képzés, szemléltetés; oktatás; oktatási tárgyú információ; coaching (tréning); szakmai

 újraképzés.

  44    Fogászat; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  212.150

 ( 151 )  2014.03.07.

 ( 210 )  M 13 01823

 ( 220 )  2013.06.25.

 ( 732 )  Kovács Szilvia, Karcag (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Magyarországról származó mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek, vetőmagok, élő növények és

 virágok.

  35    Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése.

 41    Lap- és könykiadás; oktatás, szakmai képzés; szemináriumok rendezése és vezetése; konferenciák

 szervezése és lebonyolítása.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti szolgáltatások.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 7. szám, 2014.04.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M686



 ( 111 )  212.152

 ( 151 )  2014.03.07.

 ( 210 )  M 13 02018

 ( 220 )  2013.07.12.

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

 ( 541 )  Electfon

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.153

 ( 151 )  2014.03.07.

 ( 210 )  M 13 02020

 ( 220 )  2013.07.12.

 ( 732 )  Verdő Istvánné 100%, Tiszaújváros (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Ipari vegyi műanyagok.

 ( 111 )  212.154

 ( 151 )  2014.03.07.

 ( 210 )  M 13 02022

 ( 220 )  2013.07.12.

 ( 732 )  Boros Csaba István 25%, Tárnok (HU)

 Patai Tamás László 25%, Budapest (HU)

 Nagy László Attila 25%, Csömör (HU)

 Abella Miklós 25%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szénássy Mónika ügyvéd, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek;mágneses adathordozók;

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

 hangrögzítő szalagok; szoftverek.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.155

 ( 151 )  2014.03.07.

 ( 210 )  M 13 02028

 ( 220 )  2013.07.15.

 ( 732 )  VICTORIA HOLDING Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dedinszky Csaba, Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

 41    Bálok, divatbemutatók, eszmecserék; kollokviumok, hangversenyek, konferenciák, kongresszusok,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 7. szám, 2014.04.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M687



kulturális vagy nevelési célú kiállítások, show-műsorok, szépségversenyek, szimpóziumok, versenyek [oktatás

 vagy szórakoztatás] szervezése és lebonyolítása.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.156

 ( 151 )  2014.03.07.

 ( 210 )  M 13 02035

 ( 220 )  2013.07.16.

 ( 732 )  ERSTE Ingatlan Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  J28 Szemlőhegy Liget Lakópark

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  212.157

 ( 151 )  2014.03.07.

 ( 210 )  M 13 02036

 ( 220 )  2013.07.16.

 ( 732 )  ERSTE Ingatlan Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  212.158

 ( 151 )  2014.03.07.

 ( 210 )  M 13 02214

 ( 220 )  2013.08.02.

 ( 732 )  Buda-Cash Brókerház Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Georgi Kornél, Georgi-Földvári-Oláh Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BUDA-CASH

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.159

 ( 151 )  2014.03.07.

 ( 210 )  M 13 02215
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 ( 220 )  2013.08.02.

 ( 732 )  Buda-Cash Brókerház Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Georgi Kornél, Georgi-Földvári-Oláh Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.160

 ( 151 )  2014.03.07.

 ( 210 )  M 13 02219

 ( 220 )  2013.08.02.

 ( 732 )  Vulkano Group Kutatásfejlesztő Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Motorok, hullámmotorok, hidrogén generátorok; nem kézzel működtetett mezőgazdasági eszközök,

 mezőgazdasági gépek, magkezelő berendezés.

  31    Vetőmagvak.

 42    Ipari fejlesztési tanácsadás; természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés és tanácsadás; biotechnológiai

 kutatás, fejlesztés; társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés.

 ( 111 )  212.220

 ( 151 )  2014.03.12.

 ( 210 )  M 13 01945

 ( 220 )  2013.07.08.

 ( 732 )  Medgyesi Miklós, Palotás (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Silymed

 ( 511 ) 5    Gyógynövények; gyógyteák; vitamin készítmények; gyógyhatású növényi kivonatok; gyógyhatású növényi

 kivonatokat tartalmazó készítmények; táplálékkiegészítők (nem orvosi célra).

 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, melasz szirup; élesztő,

 sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek.

 ( 111 )  212.221

 ( 151 )  2014.03.12.

 ( 210 )  M 13 01948

 ( 220 )  2013.07.09.

 ( 732 )  Fenyvessy Béla, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógép billentyűzetek; számítógép memóriák; számítógép programok [letölthető]; számítógépek;

 számítógépperifériák; számítógépprogramok, rögzített; számlálók, mérőműszerek; számlázógépek.

 35    Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; üzleti

felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk;üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési

tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; segítségnyújtás kereskedelmi vagy

 iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez.

 42    Grafikai szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web
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oldalakhoz; honlap dizájn tanácsadás; időjárás-előrejelző szolgálat; információ-technológia [IT] tanácsadó

szolgáltatások; számítógép programok adatainak ésadatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja;

számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások;

számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépesrendszerek elemzése; számítógépes

rendszerek távfelügyelete [monitoring] számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és

fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok

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

 szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]; szerverbérlés.

 ( 111 )  212.229

 ( 151 )  2014.03.12.

 ( 210 )  M 13 01365

 ( 220 )  2013.05.17.

 ( 732 )  Kettlebelledzés Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Pólók; sportlábbelik; sporttrikók; tornacipők; tornaruházat; felsőruházat.

 28    Eszközök testgyakorláshoz; ökölvívó kesztyűk, boxkesztyűk; súlyzók; testépítő felszerelések;

 tornafelszerelések.

 41    Eszmecserék, kollokviumok szervezése; fitnesztanfolyamok vezetése; oktatás; sport edzőtábori

szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; személyi edzői szolgáltatások;

 szemináriumok rendezése és vezetése; testnevelés.

 ( 111 )  212.272

 ( 151 )  2014.03.13.

 ( 210 )  M 13 02305

 ( 220 )  2013.08.13.

 ( 732 )  Boronkay Péter, Budapest (HU)

 Ghyczy Dénes Emil, Budapest (HU)

 Szabados Karolina, Budapest (HU)

 Szederkényi József, Budapest (HU)

 Szederkényi Lukács, Budapest (HU)

 ( 541 )  architecture uncomfortable workshop - au műhely

 ( 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 nemtartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.277

 ( 151 )  2014.03.13.
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 ( 210 )  M 13 02030

 ( 220 )  2013.07.15.

 ( 732 )  PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, Jakarta Pusat (ID)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús; szardínia; baromfi, nem élő; vadhús; kolbász; húskocsonya; húskivonatok; hús, tartósított; gyümölcs,

tartósított; gyümölcs, párolt; zöldség, tartósított; zöldségek, szárított; zöldségek, főtt; hal, tartósított; sózott hal;

halból készített ételek;gomba, tartósított; zöldségkonzervek; gyümölcskonzervek; kókuszvaj; kókuszzsír;

dzsemek;amerikai mogyoróvaj; lekvár; tojás; joghurt; tej; tejtermékek; tejes italok, főként tejet tartalmazó;

étkezési olajok; zöldséglevek főzéshez; pálmamag olaj,táplálkozási használatra; pálmaolaj főzéshez; zsírtartalmú

keverékek, kenyérre; kakaóvaj-pótló; zsiradék; főzőolajok; szezámolaj; kókuszolaj; étkezési zsírok; vaj;

margarin; sajt; mazsola; kandírozott gyümölcsök; gyümölcssaláták; pikkalilli;savanyúságok; zselék, étkezési;

gyümölcszselék; gyümölcs alapú snack ételek; amerikaimogyoró, feldolgozott; gyümölcs chips; burgonya chips;

 sültburgonya, chips.

 ( 111 )  212.283

 ( 151 )  2014.03.14.

 ( 210 )  M 13 02242

 ( 220 )  2013.08.05.

 ( 732 )  Horváth Ágnes, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Seszták Miklós, Kisvárda

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.285

 ( 151 )  2014.03.14.

 ( 210 )  M 13 02575

 ( 220 )  2013.09.09.

 ( 732 )  Different Choice FBC Ltd., Linopetra 4103 Limassol (CY)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek; adattárolók [szoftverek] számítógépes használatra; pénzügyi, tőzsdei és devizapiaci

 tranzakciók kezelésére vonatkozó számítógépes szoftver; számítógépes szoftver programok adatbáziskezeléshez.

 35    Kereskedelmi adminisztráció; üzletviteli szolgáltatások és könyvelést segítő szolgáltatások kereskedelmi

ügyletekhez; pénzügyi elszámolást támogató szolgáltatások befektetési szolgáltatók számára; számviteli

szolgáltatások;számlakivonatok összeállítása;üzleti számlakezelés; adatok összeállítása [mások számára];

adattárolás [kivéve fizikai tárolás]; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;

információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése és rendezése; információkszámítógépes adatbázisokba

 való gyűjtése; kereskedelmi üzleti információk szolgáltatása számítógépes adatbázisok segítségével.
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 ( 111 )  212.286

 ( 151 )  2014.03.14.

 ( 210 )  M 13 02176

 ( 220 )  2013.07.29.

 ( 732 )  Makhteshim Agan Agro Poland S.A., Brzeg Dolny 56-120 (PL)

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

 ( 541 )  SOLVER

 ( 511 )  5    Herbicidek (gyomirtó szerek).

 ( 111 )  212.287

 ( 151 )  2014.03.14.

 ( 210 )  M 13 02187

 ( 220 )  2013.07.30.

 ( 732 )  INNOVA-AQUA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Karaffy Erzsébet, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, csomagolásra szolgáló műanyagok.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, egyenruhák, munkaruhák, munkaköpenyek, felső ruházat, női és férfi

 ruhaneműk.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  212.288

 ( 151 )  2014.03.14.

 ( 210 )  M 13 02371

 ( 220 )  2013.08.22.

 ( 732 )  Csizmadia Zoltán, Budapest (HU)

 ( 541 )  D2 Dinamikus Dominancia

 ( 511 )  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 szereplővalamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  212.316

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 03251

 ( 220 )  2013.11.08.

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

 ( 541 )  PTOSIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  212.317

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 03249
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 ( 220 )  2013.11.08.

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

 ( 541 )  POSESS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  212.318

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 03248

 ( 220 )  2013.11.08.

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

 ( 541 )  PLANOS

 ( 511 )  5    Onkológiai és immunterápiai felhasználásra szolgáló humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  212.319

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 03247

 ( 220 )  2013.11.08.

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

 ( 541 )  MYESSIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  212.320

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 03246

 ( 220 )  2013.11.08.

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

 ( 541 )  NOREJECT

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  212.321

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 03245

 ( 220 )  2013.11.08.

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

 ( 541 )  GOSEPROS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  212.322

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 03244

 ( 220 )  2013.11.08.

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

 ( 541 )  GORESIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  212.323

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 03243

 ( 220 )  2013.11.08.
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 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  DASTIBA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  212.324

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 03241

 ( 220 )  2013.11.08.

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

 ( 541 )  CELLDAS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  212.325

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 03252

 ( 220 )  2013.11.08.

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

 ( 541 )  RASIG

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  212.326

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 03250

 ( 220 )  2013.11.08.

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

 ( 541 )  PROS-GOS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  212.327

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02859

 ( 220 )  2013.10.02.

 ( 732 )  Noviter Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.

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

 és állatok részére.

 ( 111 )  212.328

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02852

 ( 220 )  2013.10.01.

 ( 732 )  JT INTERNATIONAL S.A., Geneva 26 (CH)

 ( 300 )  58205 2013.07.04. CH

 ( 740 )  dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  34    Dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány dohányzás céljára, pipadohány, kézzel

sodorható cigarettadohány, bagó, nedves poralakú dohány; cigaretták, szivarok, szivarkák; szubsztanciák

dohányzáshoz, külön vagy dohánnyal kevertformában, nem orvosi vagy gyógyászati célú használatra; tubák;

dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak; cigarettapapírok, cigarettacsövek/szipkák és gyufák.

 ( 111 )  212.329

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02658

 ( 220 )  2013.09.17.

 ( 732 )  Budainé Balatoni Katalin, Ráckeve (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; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.330

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02652

 ( 220 )  2013.09.16.

 ( 732 )  Wu Wencheng, Budapest (HU)

 ( 541 )  MIRAFRA

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  212.331

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02460

 ( 220 )  2013.08.28.

 ( 732 )  Zengő Zoltán, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Rábai Zsolt, dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.332

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02456

 ( 220 )  2013.08.28.

 ( 732 )  Zengő Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rábai Zsolt, dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 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 )  212.333

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02448

 ( 220 )  2013.08.27.

 ( 732 )  R.V.M. Mérnök Kft., Vásárosdombó (HU)

 ( 740 )  Derzsi Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  FLUIDET

 ( 511 )  9    Diagnosztikai készülékek nem gyógyászati célokra.

  10    Diagnosztikai készülékek gyógyászati célokra.

 ( 111 )  212.334

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02252

 ( 220 )  2013.08.06.

 ( 732 )  Glowing s.r.o., Sturovo (SK)

 ( 740 )  dr. Horváth Ádám Gergely, Budapest

 ( 541 )  TRAPP-PISTI

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
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lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  212.335

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02064

 ( 220 )  2013.07.17.

 ( 732 )  Tomkóné Hevesi Ildikó Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kopácsi Péter, Dr. Kopácsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pro Style Magazin

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.336

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 01870

 ( 220 )  2013.07.02.

 ( 732 )  GURMAN, s.r.o, Stara L'ubovna (SK)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Csomagoló papír, csomagolóanyagok kartonból vagy papírból, irodai csomagoló poszterek, plakátok,

transzparensek papírból vagy kartonból, nyomtatott hirdetési anyagok, fényképek(grafikus, nyomtatott), naptárak,

 műanyag fóliák csomagolásra, zacskókpapírból vagy műanyagból.

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

 és más készítmények italokhoz, asztali vizek, ivóvizek.

 35    Termék kereskedelemhez tartozó ügynöki tevékenység, szakmai, üzletviteli tanácsadás borok és borászat

témakörben, reklámozás, alkoholos italok és alkoholmentes italok kis és nagykereskedelme, audiovizuális

bemutatók szervezése kereskedelmi vagyreklámcéllal, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése,

konzultáció személyzeti kérdésekben, segítségnyújtás üzletvezetéshez, üzletszervezési tanácsadás, üzleti
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információk, reklámanyagok terjesztése, reklámanyagok [röplapok, prospektusok,nyomtatványok, áruminták]

terjesztése, szövegfeldolgozás, reklámanyag, audiovizuális felvételek és időszakos vagy nem időszakos

kiadványok naprakész állapotba hozása és kiadása, reklámszövegek kiadása és terjesztése, reklámszövegek

publikálása,kereskedelmi információk, kereskedelmi információs ügynökségek, irodai gépek és felszerelések

kölcsönzése, piaci tanulmányok, munkaerő-toborzás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás, elosztó-, adagolóautomatákkölcsönzése, mintakészítés hirdetésekhez és eladási

 propagandákhoz, árubemutatás.

 ( 111 )  212.337

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 01481

 ( 220 )  2013.05.29.

 ( 732 )  Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI), Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Ajvár [tartósított paprika]; alacsony zsírtartalmú burgonyachips-ek; bundás burgonyaszeletek; bundás virsli;

burgonyaszirom; gomba, tartósított; gyümölcs csipsz; hentesáruk; hummusz [csicseriborsókrém]; húskivonatok;

húskonzervek; húsleves, erőleves;húsleves koncentrátumok; kókuszvaj;kókuszzsír; krokett;leves készítmények;

levesek; magvak, feldolgozott; margarin; májpástétom; mogyorók, elkészített; pálmamag olaj, táplálkozási

használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; sajtok; snack ételek(gyümölcs alapú -); sültburgonya, chips;

tejszínhab; zöldségek, tartósított; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zsírok, étkezési;

 zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

 30    Amerikai palacsinták; amerikaimogyorós cukrászsütemények; aprósütemény, teasütemény;

aprósütemények; aprósütemény; bonbonok [cukorkák]; briós; cheeseburgerek [szendvicsek]; chips

[gabonakészítmény]; cukormáz süteményekhez; cukrászkészítmények karácsonyfadíszítésére;

cukrászsütemények; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládés mousse-ok [habok]; desszert mousse-ok

[cukrászárú]; édesgyökér nyalókák [cukrászáru]; fagyasztott joghurt [cukrászati jég]; fagylalt, jégkrém; fűszerek,

ízesítők; gyümölcsössütemények/torták; húslé, mártás, szaft; húspástétomok; jégkrémpor; kakaó alapú italok;

kakaós termékek; karamellák [cukorkák]; kekszek; kenyér; keksz; lepények (gyümölcsös-); liszttartalmú ételek;

magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz; malátáskekszek; mandulás cukrászkészítmények; mandulás

cukrászsütemény; marinádok [fűszeres pácok]; mentabonbonok, mentacukorkák; mézeskalács; müzli;

müzliszeletek; palacsinták; pattogatott kukorica; pástétomok; piskóták;pralinék; quiche [tésztában sült sóssodó];

rizssütemény; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú -); snack ételek (rizs alapú -); sós kekszek; sütemények;

süteménypor; süteménytészta [pép, formázható]; szendvicsek; szójabab-pástétom [étel ízesítő]; szószok

 [ízesítőszerek, fűszeresmártások]; tavaszi tekercs; töltött cukorkák, fondan [cukrászáru].

 ( 111 )  212.338

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 01473

 ( 220 )  2013.05.27.

 ( 732 )  HWD Recycling Kft., Seregélyes (HU)

 ( 740 )  dr. Magyarfalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
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és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (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).

 40    Hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása, hulladék- és szemétégetés, hulladék- és

 szemétmegsemmisítés, hulladékkezelés(átalakítás), hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása.

 ( 111 )  212.339

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 01831

 ( 220 )  2013.06.26.

 ( 732 )  HUNTTROPHY KFT, Debrecen (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 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 )  212.340

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02341

 ( 220 )  2013.08.16.

 ( 732 )  Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston, Iowa (US)

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

 ( 541 )  Siló Zóna

 ( 511 )   44    Agronómiai és takarmányozással, haszonállatok táplálásával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció.

 ( 111 )  212.341

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02539

 ( 220 )  2013.09.04.

 ( 732 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  OTP INGATLANPONT

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás],

közvéleménykutatás, marketing, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, piackutatás, rádiós

reklámozás, reklámanyagok [röplapok,prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámfilmek

előállítása, reklámidő bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek

szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, sajtófigyelés,statisztikák összeállítása, szabadtéri

hirdetés, számítógépes nyilvántartások kezelése, számlázás, személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal,

szövegfeldolgozás, telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek], televíziósreklámozás,

 tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, üzleti könyvvizsgálat.

 36    Alkuszi/ügynöki tevékenység*, bankügyletek, biztosítási tanácsadás, finanszírozási szolgáltatások,

hitelirodák, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, irodák [ingatlanok] bérlete, kölcsön [finanszírozás],
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kölcsön nyújtása kezességvállalásmellett, lakásügynökségek, pénzügyi elemzések, pénzügyi információk

 nyújtása, pénzügyi menedzsment, pénzügyi tanácsadás, részletfizetéses hitelnyújtás, vagyonkezelés.

 ( 111 )  212.342

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02933

 ( 220 )  2013.10.08.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.343

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02929

 ( 220 )  2013.10.08.

 ( 732 )  PC Trade Kft., Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyiáru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  212.344

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02332

 ( 220 )  2013.08.16.

 ( 732 )  Pannon Piac Kereskedőház Kft., Tabdi (HU)

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

 ( 541 )  Vörös Démon

 ( 511 )   33    Borok; alkoholos italok, a sörök kivételével; almabor; szeszes italok; körtebor.

 ( 111 )  212.345

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02538

 ( 220 )  2013.09.04.
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 ( 732 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás],

közvéleménykutatás, marketing, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, piackutatás, rádiós

reklámozás, reklámanyagok [röplapok,prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámfilmek

előállítása, reklámidő bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek

szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, sajtófigyelés,statisztikák összeállítása, szabadtéri

hirdetés, számítógépes nyilvántartások kezelése, számlázás, személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal,

szövegfeldolgozás, telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek], televíziósreklámozás,

 tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, üzleti könyvvizsgálat.

 36    Alkuszi/ügynöki tevékenység*, bankügyletek, biztosítási tanácsadás, finanszírozási szolgáltatások,

hitelirodák, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, irodák [ingatlanok] bérlete, kölcsön [finanszírozás],

kölcsön nyújtása kezességvállalásmellett, lakásügynökségek, pénzügyi elemzések, pénzügyi információk

 nyújtása, pénzügyi menedzsment, pénzügyi tanácsadás, részletfizetéses hitelnyújtás, vagyonkezelés.

 ( 111 )  212.346

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 01747

 ( 220 )  2013.06.18.

 ( 732 )  dr. Demján Ildikó, Budapest (HU)

 dr. Jurasits Zsolt, Budapest (HU)

 ( 541 )  Dörgicsei Levendulás

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  212.347

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 12 03211

 ( 220 )  2012.09.07.

 ( 732 )  OrthoPharm Europe Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Giber János, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest

 ( 541 )  Arthrovisc

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

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

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

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

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

gyógyhatású készítmények izületek kezelésére; gyógyszerkészítmények izületek kezelésére; étrend kiegészítő

 készítmények izületek kezelésére.

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

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

szereplő valamennyiszolgáltatás); izületek betegségeinek megelőző és gyógyító kezelése, terápiája, izületek

 erősítése, védelme és gyógyítása.

 ( 111 )  212.348
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 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 12 03212

 ( 220 )  2012.09.07.

 ( 732 )  OrthoPharm Europe Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Giber János, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest

  ( 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;;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);

gyógyhatású készítmények izületek kezelésére; gyógyszerkészítmények izületek kezelésére; étrend kiegészítő

 készítmények izületek kezelésére.

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

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

szereplő valamennyiszolgáltatás); izületek betegségeinek megelőző és gyógyító kezelése, terápiája, izületek

 erősítése, védelme és gyógyítása.

 ( 111 )  212.349

 ( 151 )  2014.03.25.

 ( 210 )  M 13 02540

 ( 220 )  2013.09.04.

 ( 732 )  DEFEX Magyarország Kft., Pécs (HU)

 ( 541 )  ELITE CHALLENGE

 ( 511 )  28    Eszközök testgyakorláshoz; expanderek; hálók [sportcikkek]; hegymászó felszerelések; mászógépek

 hegymászóknak; rudak rúdugráshoz; súlyzók; testépítő felszerelések; tornafelszerelések; trükkös játékok.

 35    Hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak

számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; közönségszolgálat; marketing; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások[üzleti segítségnyújtás]; rádiós reklámozás; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámozás; szabadtéri hirdetés; személyzet

kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás;üzleti felvilágosítás,

 tájékoztatás.

 41    Coaching [tréning]; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fitnesztanfolyamok vezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

időmérés sporteseményeken; konferenciákszervezése és lebonyolítása; oktatás; sport edzőtábori szolgáltatások;

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidős

létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés; személyesedzői szolgáltatások [fitnesz];

szemináriumok rendezése és vezetése; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés;

 tornatanítás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmgyártás.

 ( 111 )  212.350

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02333

 ( 220 )  2013.08.16.

 ( 732 )  Pannon Piac Kereskedőház Kft., Tabdi (HU)

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

 ( 541 )  Szőke Démon

 ( 511 )   33    Borok; alkoholos italok, a sörök kivételével; almabor; szeszes italok; körtebor.
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 ( 111 )  212.351

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02922

 ( 220 )  2013.10.04.

 ( 732 )  Mátrix Mix Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gyurácz Andrea,dr. Gyurácz Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Mátrix Mix

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  212.352

 ( 151 )  2014.03.25.

 ( 210 )  M 13 02541

 ( 220 )  2013.09.04.

 ( 732 )  DEFEX Magyarország Kft., Pécs (HU)

 ( 541 )  ELITE CHALLENGE CUBE

 ( 511 )  28    Eszközök testgyakorláshoz; expanderek; hálók [sportcikkek]; hegymászó felszerelések; mászógépek

 hegymászóknak; rudak rúdugráshoz; súlyzók; testépítő felszerelések; tornafelszerelések; trükkös játékok.

 35    Hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak

számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; közönségszolgálat; marketing; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások[üzleti segítségnyújtás]; rádiós reklámozás; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámozás; szabadtéri hirdetés; személyzet

kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás;üzleti felvilágosítás,

 tájékoztatás.

 41    Coaching [tréning]; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fitnesztanfolyamok vezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

időmérés sporteseményeken; konferenciákszervezése és lebonyolítása; oktatás; sport edzőtábori szolgáltatások;

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidős

létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés; személyesedzői szolgáltatások [fitnesz];

szemináriumok rendezése és vezetése; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés;

 tornatanítás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmgyártás.

 ( 111 )  212.353

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02147

 ( 220 )  2013.07.25.

 ( 732 )  Hanser Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rábai Zsolt, dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, műfogak; sebészeti varratanyagok.

 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).

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

 és állatok részére.
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 ( 111 )  212.354

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 01748

 ( 220 )  2013.06.18.

 ( 732 )  dr. Demján Ildikó, Budapest (HU)

 dr. Jurasits Zsolt, Budapest (HU)

 ( 541 )  Dörgicsei Levendula Major

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  212.355

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 01584

 ( 220 )  2013.06.04.

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

 ( 541 )  MISKA MUSTRA

 ( 511 ) 9    Hangfelvételhordozók; hanglemezek; hangrögzítő szalagok; hangszóródobozok; hangszórók,

hangosbemondók; vetítőgépek; vetítővásznak; vetítővásznak [fényképészet]; videokamerák; videokazetták;

 videoképernyők; videoszalagok.

 35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési

oldalak készítése; közvéleménykutatás közönségszolgálat; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

vagy reklámcélú kiállítások szervezése;kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése;reklámfilmek előállítása;

reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;

reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szponzorok felkutatása; szabadtéri hirdetés; televíziós

reklámozás;telemarketing szolgáltatások; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzletszervezési és üzletvezetési

 tanácsadás.

 41    Alkotóműhelyek szervezése lebonyolítása; élő előadások bemutatása; elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line kiadása; előadások díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; feliratozása (filmek-); filmek

gyártása, kívéve reklámfilmek;filmstúdiók; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; fogadások tervezése

(szórakoztatás); hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; kulturális vagy nevelés célú kiállítások

szervezése; mozifilmek kölcsönzése; jegyirodai szolgáltatások(szórakoztatás); on-line elérhető; elektronikus

publikációk, nem letölthetők; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); színháziprodukciók;

szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek kiadása (nem

 reklámcélú); televíziós szórakoztatás; videofilmezés; videofilmgyártás; zene összeállítása; zenei produkciók.

 ( 111 )  212.356

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 01769

 ( 220 )  2013.06.20.

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

 ( 541 )  NEO WORLD NEWS - MORE THAN NEWS

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési

oldalak készítése; közvéleménykutatás közönségszolgálat; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes
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hálózaton; piackutatás; rádiósreklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban;

reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;reklámügynökségek, hirdető

ügynökségek; szponzorok felkutatása; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; telemarketing szolgáltatások;

 üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; internetes beszélgetőszobák biztosítása; internetes fórumok

biztosítása; rádióadás; rádióadás[műsorszórás); televíziós műsorszórás; üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval.

 41    Élő előadások bemutatása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; feliratozása (filmek-);

filmek gyártása, kívéve reklámfilmek; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; jegyirodai

szolgáltatások (szórakoztatás); on-lineelérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió- és

televízióprogramok készítése; szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése

(impresszáriók szolgáltatásai); szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;szövegek kiadása, (nem

reklámcélú-); szövegek kiadása (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; videofilmezés; videofilmgyártás;

 zene összeállítása; zenei produkciók.

 ( 111 )  212.357

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 01770

 ( 220 )  2013.06.20.

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

 ( 541 )  NEO WORLD NEWS - TÖBB MINT HÍR

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési

oldalak készítése; közvéleménykutatás közönségszolgálat; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; piackutatás; rádiósreklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban;

reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;reklámügynökségek, hirdető

ügynökségek; szponzorok felkutatása; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; telemarketing szolgáltatások;

 üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; internetes beszélgetőszobák biztosítása; internetes fórumok

biztosítása; rádióadás; rádióadás[műsorszórás); televíziós műsorszórás; üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval.

 41    Élő előadások bemutatása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; feliratozása (filmek-);

filmek gyártása, kívéve reklámfilmek; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; jegyirodai

szolgáltatások (szórakoztatás); on-lineelérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió- és

televízióprogramok készítése; szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése

(impresszáriók szolgáltatásai); szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;szövegek kiadása, (nem

reklámcélú-); szövegek kiadása (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; videofilmezés; videofilmgyártás;

 zene összeállítása; zenei produkciók.

 ( 111 )  212.358

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 01771

 ( 220 )  2013.06.20.

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

 ( 541 )  NEO WORLD - ABAUT YOU

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
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oldalak készítése; közvéleménykutatás közönségszolgálat; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; piackutatás; rádiósreklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban;

reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;reklámügynökségek, hirdető

ügynökségek; szponzorok felkutatása; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; telemarketing szolgáltatások;

 üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; internetes beszélgetőszobák biztosítása; internetes fórumok

biztosítása; rádióadás; rádióadás[műsorszórás); televíziós műsorszórás; üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval.

 41    Élő előadások bemutatása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; feliratozása (filmek-);

filmek gyártása, kívéve reklámfilmek; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; jegyirodai

szolgáltatások (szórakoztatás); on-lineelérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió- és

televízióprogramok készítése; szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése

(impresszáriók szolgáltatásai); szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;szövegek kiadása, (nem

reklámcélú-); szövegek kiadása (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; videofilmezés; videofilmgyártás;

 zene összeállítása; zenei produkciók.

 ( 111 )  212.359

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 01772

 ( 220 )  2013.06.20.

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

 ( 541 )  NEO WORLD - RÓLAD SZÓL

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési

oldalak készítése; közvéleménykutatás közönségszolgálat; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; piackutatás; rádiósreklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban;

reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;reklámügynökségek, hirdető

ügynökségek; szponzorok felkutatása; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; telemarketing szolgáltatások;

 üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; internetes beszélgetőszobák biztosítása; internetes fórumok

biztosítása; rádióadás; rádióadás[műsorszórás); televíziós műsorszórás; üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval.

 41    Élő előadások bemutatása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; feliratozása (filmek-);

filmek gyártása, kívéve reklámfilmek; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; jegyirodai

szolgáltatások (szórakoztatás); on-lineelérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió- és

televízióprogramok készítése; szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése

(impresszáriók szolgáltatásai); szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;szövegek kiadása, (nem

reklámcélú-); szövegek kiadása (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; videofilmezés; videofilmgyártás;

 zene összeállítása; zenei produkciók.

 ( 111 )  212.360

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 01779

 ( 220 )  2013.06.20.

 ( 732 )  Kovács Tibor, Esztergom (HU)

 ( 541 )  FOLTMÁGNES

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 7. szám, 2014.04.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M706



 ( 511 ) 3    Mosóporok, folyékony mosószerek, öblítők, fehérítők, súrolószerek, színfogó-színgyűjtő kendők,

 mosogatószerek-tabletták.

  21    Szivacsok, mosó- és mosogatószivacsok, takarító eszközök, felmosók, vödrök, kefék.

 ( 111 )  212.361

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02160

 ( 220 )  2013.07.26.

 ( 732 )  KIDSOASIS Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.363

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02091

 ( 220 )  2013.07.22.

 ( 732 )  Fájdalom-ambulancia Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  F&M Fitness and More Do it right!

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  212.364

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 03255

 ( 220 )  2013.11.08.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest 10. (HU)

 ( 541 )  TRANSUM

 ( 511 )  5    Onkológiai és immunterápiai felhasználásra szolgáló humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  212.365

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 03253

 ( 220 )  2013.11.08.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest 10. (HU)

 ( 541 )  SATIDAS

 ( 511 )  5    Humán gyógyászati készítmények.

 ( 111 )  212.366

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 03254

 ( 220 )  2013.11.08.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest 10. (HU)

 ( 541 )  TACRUS

 ( 511 )  5    Humán gyógyászati készítmények.
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 ( 111 )  212.367

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02282

 ( 220 )  2013.08.09.

 ( 732 )  Villa Völgy Kft., Eger (HU)

 ( 541 )  Hotel Villa Völgy

 ( 511 )  35    Idegenforgalmi szolgáltatások reklámozása, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése,

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

rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, on-linehirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, szállodai

 üzletvezetés.

 41    Fogadások tervezése (szórakoztatás), klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák

szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, sportlétesítmények üzemeltetése,

szabadidős szolgáltatások nyújtása, élő előadásokbemutatása, üdülési tárgyú információ, üdülőtáborok

 szolgáltatásai (szórakoztatás).

 43    Bár szolgáltatások; éttermek; helyfoglalás szállodákban; kávézó; borospince, borkóstoltatás, rendezvényhez

termek kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodai

 szolgáltatások; vendéglátóipar;vendéglátás (élelmezés); szállodai wellness szolgáltatások.

 ( 111 )  212.368

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02482

 ( 220 )  2013.08.29.

 ( 732 )  Green Office & Hardware Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gál Enikő ügyvéd, Dr. Gál Enikő Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 )  212.369

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02284

 ( 220 )  2013.08.09.

 ( 732 )  Magyar Gyermekmentő Alapítvány, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Mentési szolgáltatások.

  41    Oktatás.

  44    Orvosi szolgáltatások.
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 ( 111 )  212.370

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02085

 ( 220 )  2013.07.19.

 ( 732 )  Barinka József, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Ausztriából származó tápanyagok állatok számára.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  212.371

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02078

 ( 220 )  2013.07.18.

 ( 732 )  Gigamatrac Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Matrac, ágybetét, ágykeret, ágyrács, boxspring ágyak kereskedelme, reklámozása.

 ( 111 )  212.372

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02272

 ( 220 )  2013.08.08.

 ( 732 )  Szélesi Elemérné, Budapest (HU)

 ( 541 )  SICC-WAAN MÓDSZER AZ ÚJTUDATOSSÁG MÓDSZERE 3D-5D-BE

 ( 511 )   41    Nevelés, oktatás, spirituális képzés, beavatások.

 ( 111 )  212.373

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 01305

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  Rácz Kinga, Eger (HU)

 ( 541 )  JUMURDZSÁK

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; borok.

 ( 111 )  212.374

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 01304

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  Rácz Kinga, Eger (HU)

 ( 541 )  CECEY VICUSKA

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; borok.
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 ( 111 )  212.375

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 01303

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  Rácz Kinga, Eger (HU)

 ( 541 )  DOBÓ KATICA

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; borok.

 ( 111 )  212.376

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02865

 ( 220 )  2013.10.03.

 ( 732 )  Lin Yunfeng, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  212.377

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02472

 ( 220 )  2013.08.29.

 ( 732 )  Szőnyi Hotel Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Szőnyi Garden Hotel***Pest

 ( 511 )   43    Szállodai szolgáltatások; vendéglátóipar.

 ( 111 )  212.378

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02483

 ( 220 )  2013.08.30.

 ( 732 )  TaxiPlus Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh László István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Taxiszolgáltatás; személyszállítás; áruszállítás.

 ( 111 )  212.379

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02484

 ( 220 )  2013.08.30.

 ( 732 )  TaxiPlus Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh László István, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 7. szám, 2014.04.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M710



  

( 546 )

 ( 511 )   39    Taxiszolgáltatás; személyszállítás; áruszállítás.

 ( 111 )  212.380

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02276

 ( 220 )  2013.08.08.

 ( 732 )  Mito Communications zRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovács Balázs, Budapest

 ( 541 )  Mito

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; marketing, on-line

 hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, üzleti célú kutatás.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; grafikusművészi tervezési

szolgáltatások, hostingszolgáltatások web oldalakhoz, kutatás és fejlesztés mások részére, számítógép programok

adatainak és adatoknak az átalakítása, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, számítógép

szoftver tanácsadás, internet oldalak és internetesalapú alkalmazások fejlesztése, mobiltelefon alkalmazások

 fejlesztése.

 ( 111 )  212.381

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02277

 ( 220 )  2013.08.08.

 ( 732 )  Mito Communications zRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovács Balázs, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; marketing, on-line

 hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, üzleti célú kutatás.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; grafikusművészi tervezési

szolgáltatások, hostingszolgáltatások web oldalakhoz, kutatás és fejlesztés mások részére, számítógép programok

adatainak és adatoknak az átalakítása, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, számítógép

szoftver tanácsadás, internet oldalak és internetesalapú alkalmazások fejlesztése, mobiltelefon alkalmazások

 fejlesztése.

 ( 111 )  212.382

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 01302

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  Rácz Kinga, Eger (HU)

 ( 541 )  DOBÓ ISTVÁN

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; borok.

 ( 111 )  212.383

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02469
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 ( 220 )  2013.08.29.

 ( 732 )  Rózsahegyi László, Baar (CH)

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

  

( 546 )

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

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

 (napraforgó olaj, olívaolaj,tökmagolaj).

  30    Természetes édesítőszerek, mártások, fűszerek.

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

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

 üzemeltetésben és franchise rendszerben.

 ( 111 )  212.384

 ( 151 )  2014.03.24.

 ( 210 )  M 13 02090

 ( 220 )  2013.07.22.

 ( 732 )  Fájdalom-ambulancia Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  212.385

 ( 151 )  2014.03.25.

 ( 210 )  M 12 04520

 ( 220 )  2012.12.14.

 ( 732 )  Kovács István Zoltán, Sződliget (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  212.386

 ( 151 )  2014.03.25.

 ( 210 )  M 13 01433

 ( 220 )  2013.05.24.

 ( 732 )  Ökrös Marianna, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

 ( 541 )  Bországgyűlés

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

 ( 111 )  212.387

 ( 151 )  2014.03.25.

 ( 210 )  M 13 01836

 ( 220 )  2013.06.27.

 ( 732 )  AGRO CS HUNGARY Kft., Salgótarján (HU)

 ( 740 )  dr. Auth Veronika ügyvéd, Auth Ügyvédi Iroda, Salgótarján

  
( 546 )

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági és kertészeti vegyi termékek, trágyák (algák, foszfátok, szuperfoszfátok), műtrágyák,

műtrágyázó készítmények, humusz, humuszos fejtrágya, kertiföld, komposzt, talajkondícionáló vegyi termékek,

 talajjavító termékek, termőföld, tőzeg(trágya), tőzegkockák kertészetek számára.

5    Gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), talajfertőtlenítő készítmények, növényvédő

 szerek (peszticidek), rovarölő szerek (inszekticidek).

 31    Vetőmagvak, növénymagvak, takarmányok, gombakultúrák, természetes gyep,talajtakaró fakérgek,

 kéregmulcs, szalmamulcs.

 ( 111 )  212.388

 ( 151 )  2014.03.27.

 ( 210 )  M 13 02296

 ( 220 )  2013.08.12.

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

 ( 300 )  875-2013 2013.05.21. SK

 ( 740 )  Dessewffy és Dávid, valamint Társaik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LEON

 ( 511 )   33    Szeszes italok.

 ( 111 )  212.389

 ( 151 )  2014.03.27.

 ( 210 )  M 13 02884

 ( 220 )  2013.10.03.

 ( 732 )  TREMOL Ltd., Veliko Tarnovo (BG)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Tremol

 ( 511 ) 9    Pénztárgépek; elektronikus pénztárgépek; automatikus pénztárgépek; online pénztárgépek; nyomtatók;

adómemóriás nyomtatók; POS [eladási tranzakciós pont] nyomtatók; mobil értékesítés során használt nyomtatók;

 nyomtatók számla, nyugta és átvételielismervény nyomtatásához; vonalkód-nyomtatók.

 ( 111 )  212.390

 ( 151 )  2014.03.27.

 ( 210 )  M 13 02693

 ( 220 )  2013.09.18.

 ( 732 )  Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Indianapolis,Indiana (US)

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

 ( 541 )  COLOMBUS

 ( 511 ) 5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; féregirtó szerek, gombaölő szerek, gyomirtó szerek

 (herbicidek) és rovarölő szerek.
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 ( 111 )  212.391

 ( 151 )  2014.03.27.

 ( 210 )  M 13 01910

 ( 220 )  2013.07.03.

 ( 732 )  Hajós István János, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fulajtár Zsófia, Fulajtár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

ügyletekről, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták

terjesztése, divatbemutatók szervezésepromóciós célokból, eladási propaganda mások számára, hirdetési hely

kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás],

kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállításokszervezése, kereskedelmi vagy

reklámcélú vásárok szervezése, közönségszolgálat, közvéleménykutatás, manöken/modell-szolgálatok reklám

vagy kereskedelmi célból, marketing, mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi

adminisztrációja,munkaerőtoborzás, online hirdetői tevékenység számítógépes hálózatban, outsourcing

szolgáltatások, piaci tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyagok naprakész állapotba hozása,

reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok [röplapok,prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése,

reklámanyagok terjesztése, reklámfilmek előállítása, reklámidő bérlete távközlési médiumban, reklámozás,

reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető

ügynökségek,sajtófigyelés, segítségnyújtás üzletvezetéshez, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultációk üzleti

ügyekben, szponzorok felkutatása, televíziós reklámozás, titkársági szolgáltatások, üzleti felvilágosítás,

tájékoztatás, üzleti információk, üzletimenedzselés előadóművészek részére, üzletszervezési és üzletvezetési

tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok, üzleti hatékonyság szakértői

 szolgáltatások, vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport, kulturális tevékenységek; akadémiák (oktatás),

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, bálok szervezése, diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célból, éjszakai klubok, élőelőadások bemutatása, előadások díszleteinek kölcsönzése,

előadóművészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, feliratozás, filmek,

fényképészet, filmek gyártása (kivéve reklámfilmek), fitnesztanfolyamok vezetése,fogadások tervezése

(szórakoztatás), fordítói szolgáltatások, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangversenyek

szervezése és lebonyolítása, helyfoglalás showműsorokra, időmérés sporteseményeken, iskolai szolgáltatások

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

szervezése, lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése, modellt ülés művészek számára,oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, online

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás,

show műsorok, show műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai)sorsjátékok lebonyolítása, szakmai

újraképzés, szemináriumok rendezése és vezetése, szépségversenyek szervezése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási

információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel

kapcsolatban,televíziós szórakoztatás, versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], zenei produkciók,

 zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték.

 45    Esküvői szertartások tervezése és szervezése, estélyi ruha kölcsönzés, geneológiai kutatás, házasság

 közvetítő irodák, horoszkóp elkészítése, ruhakölcsönzés, társas kíséret, társkereső klubok.

 ( 111 )  212.392
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 ( 151 )  2014.03.27.

 ( 210 )  M 13 01716

 ( 220 )  2013.06.13.

 ( 732 )  Magyar Golf Szövetség, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Golf sporttal kapcsolatos papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek,

 könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek.

 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 )  212.393

 ( 151 )  2014.03.27.

 ( 210 )  M 13 02886

 ( 220 )  2013.10.03.

 ( 732 )  LEMILA Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  LEMILA

 ( 511 )  25    Alsóruházat; fehérneműk; alsóneműk; alsónadrágok; melltartók; body; fűzők; harisnyanadrágok; harisnyák;

harisnyatartók; harisnyakötők; kombinék; köntösök, pongyolák; pizsamák; lábszármelegítők; zoknik; papucsok;

 lábbelik.

 35    Kereskedelmi ügyletek; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások alsóruházat, fehémeműk, alsóneműk,

alsónadrágok, melltartók, body, fűzők, harisnyanadrágok, harisnyák, harisnyatartók, harisnyakötők, kombinék,

 köntösök, pongyolák, pizsamák,lábszármelegítők, zoknik, papucsok, lábbelik forgalmazásával kapcsolatban.

 ( 111 )  212.394

 ( 151 )  2014.03.27.

 ( 210 )  M 13 02304

 ( 220 )  2013.08.12.

 ( 732 )  Bogó Bálint Zoltán, Kaposvár (HU)

 Koncz Zoltán, Debrecen (HU)

 Lencsés Tibor, Debrecen (HU)

 Tóth Gergye György, Zalaegerszeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Üzemanyag-takarék berendezések motorokhoz; környezetkímélő berendezések motorokhoz.

 ( 111 )  212.395

 ( 151 )  2014.03.28.
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 ( 210 )  M 13 02713

 ( 220 )  2013.09.19.

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

 ( 740 )  Dr. Csere Sylvia Szonja, Csere Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

 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 )  212.396

 ( 151 )  2014.03.28.

 ( 210 )  M 13 01539

 ( 220 )  2013.05.30.

 ( 732 )  Microsoft Corporation, Redmond, Washington (US)

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

 ( 541 )  SKYPE

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek internetes hangátviteli protokollhoz (VOIP}; internetes hangátviteli protokollt

(VOIP) és házi alközponti szolgáltatást(PBX) használó számítógépes szoftverek; interneten keresztüli

üzenetküldést és azonnali üzenetküldést lehetővétevő számítógépes szoftverek; szöveges üzenetküldő

szolgáltatásokhoz (SMS) és multimédiás üzenetküldő szolgáltatásokhoz (MMS) használt számítógépes

szoftverek; internetes hangáviteli protokollt (VOIP) és házi alközponti szolgáltatást (PBX)

használókommunikációt lehetővé tevő letölthető számítógépes szoftverek; internetes hangátviteli protokollt

(VOIP) használó kommunikációs alkalmazásokhoz, üzenetküldő és azonnali üzenetküldő szolgáltatásokhoz,

köztük internetes videoszolgáltatást használóüzenetküldő szolgáltatásokhoz használt számítógépes szoftverek;

 üzenetküldő és azonnali üzenetküldő szolgáltatásokban használt számítógépes szoftverek.

 38    Internetes hangátviteli protokollt (VOIP) használó kommunikáció biztosítása; internetes hangátviteli

protokollt (VOIP) és házi alközponti szolgáltatást használó (PBX) kommunikációs szolgáltatások;

internettelefonos és videokonferenciás szolgáltatások;üzenetküldési és azonnali üzenetküldési szolgáltatások az

interneten keresztül; szöveges üzenetküldő szolgáltatások (SMS) és multimédiás üzenetküldő szolgáltatások

 (MMS) számítógépes hálózaton keresztül.

 42    Internetes hangátviteli protokollt (VOIP) használó, számítógépes hálózaton keresztül zajló kommunikációt

lehetővé tevő számítógépes szoftverek tervezésével, fejlesztésével, telepítésével, frissítésével, karbantartásával és

biztosításával kapcsolatosszolgáltatások; internetes hangátviteli protokollt (VOIP) és házi alközponti szolgáltatást

(PBX) használó kommunikációt lehetővé tevő online számítógépes szoftverek biztosítása; az előfizetők részére

internetes hangátviteli protokollal (VOIP) működőkommunikációs szolgáltatások használatát lehetővé tevő online

szoftverek biztosítása mások általi letöltés céljából; internetes hangátviteli protokollt (VOIP) használó
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kommunikációs alkalmazásokban, üzenetküldő és azonnali üzenetküldő szolgáltatásokhoz,köztük internetes

videoszolgáltatást használó üzenetküldő szolgáltatásokhoz használt számítógépes szoftverek tervezése,

fejlesztése, telepítése, frissítése, karbantartása és biztosítása; üzenetküldő és azonnali üzenetküldő

 szolgáltatásokhoz használtszámítógépes szoftverek tervezése, fejlesztése, telepítése, frissítése és karbantartása.

 ( 111 )  212.397

 ( 151 )  2014.03.28.

 ( 210 )  M 13 03112

 ( 220 )  2013.10.25.

 ( 732 )  Optima Klíma Zrt 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  OPTIMA KLÍMA FM

 ( 511 ) 9    Elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására; elektromos irányváltó készülékek, elektronikus jeladók;

fényerő-szabályozók, elektromos; fénymérők, megvilágításmérők; frekvenciamérők; hőmérők, nem gyógyászati

használatra; hőmérsékletjelzők;hőmérséklet-szabályozó készülékek; inverterek, áramirányítók [elektromosság];

ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; kapcsolók, elektromos; mérőkészülékek,

elektromos; relék, elektromos; számítógépprogramok, rögzített;szoftverek, rögzített; távmegszakítók,

 távkapcsolók; termosztátok; transzformátorok.

 ( 111 )  212.398

 ( 151 )  2014.03.28.

 ( 210 )  M 13 02312

 ( 220 )  2013.08.14.

 ( 732 )  Michael Davidson, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Női higiéniai termékek, így tisztasági betétek, higiéniai törlőkendők, tamponok, egészségügyi betétek,

egészségügyi alsóneműk, női higiéniai intimbetétek, inkontinencia pelenkák és betétek, inkontinencia nadrágok,

gyerekpelenkák, fertőtlenítőszerek,gyógyhatású hajnövesztő szerek, gyógyitalok, gyógynövények, hüvelyöblítő

szerek, dezodorok nem személyes használatra, egészségügyi kendők, kötszerek, nadrágok nőknek, herbateák,

 napfény okozta leégés elleni kenőcsök, szájápoló szerek gyógyászatihasználatra.

 ( 111 )  212.399

 ( 151 )  2014.03.28.

 ( 210 )  M 13 02311

 ( 220 )  2013.08.14.

 ( 732 )  Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., Lajosmizse (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; papíripari cikkek; tanítási és

oktatási anyagok (készülékek kivételével); füzetek; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [irodai cikkek]; írótollak;
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iskolaszerek [papíráruk]; könyvek;matricák, lehúzóképek; naptárak; noteszok; nyomtatott órarendek,

 menetrendek; toll- és ceruzatartók, asztali; tollak [irodai cikkek].

 ( 111 )  212.400

 ( 151 )  2014.03.28.

 ( 210 )  M 13 02308

 ( 220 )  2013.08.13.

 ( 732 )  Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ormós Zoltán, Budapest

 ( 541 )  OrmosNet

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  212.401

 ( 151 )  2014.03.28.

 ( 210 )  M 13 02116

 ( 220 )  2013.07.23.

 ( 732 )  Loso Adrienn, Albertirsa (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tartósított hús, hal-, baromfi- és vadhús, valamint ezekből készült húskészítmények; tartósított, szárított és

 főzött gyümölcsök és zöldségek.

  31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek, élő állatok; friss gyümölcsök, zöldségek; vetőmagok.

 35    Élelmiszeripari termékek, élelmiszeripari tartósított és mélyhűtött termékek kereskedelmi bonyolítása,

 reklámozása és marketingje, valamint kiállítások és termék bemutatók szervezése.

 ( 111 )  212.402

 ( 151 )  2014.03.28.

 ( 210 )  M 13 02307

 ( 220 )  2013.08.13.

 ( 732 )  Service 4 You Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Autóbuszok bérbeadása; gépkocsival történő szállítás; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással

 kapcsolatban; látogatások tervezése turistáknak; személyszállítás; utaskísérés; utasszállítás.

 41    Coaching [tréning]; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások; helyfoglalás

show-műsorokra; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nemletölthetők; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása;
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 szórakoztatás; üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás].

  42    Web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 43    Helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; motelek; rendezvényhez termek kölcsönzése;

szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; táborhelyek

 hasznosítása; üdülőtáborok szolgáltatásai[szállásadás]; vendéglátóipar.

 44    Aromaterápiás szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; fizi(k)oterápia; fodrászszalonok; gyógyhelyek

szolgáltatásai; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; manikűrszolgáltatások; masszázs; orvosi szolgáltatások; szauna

 szolgáltatások; szépségszalonok;szolárium szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  212.403

 ( 151 )  2014.03.28.

 ( 210 )  M 13 01725

 ( 220 )  2013.06.14.

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

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

 ( 541 )  ILE DE FRANCE

 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermékek, étkezési olajok és zsírok, amelyek Franciaországból származnak.

 ( 111 )  212.404

 ( 151 )  2014.03.31.

 ( 210 )  M 13 02623

 ( 220 )  2013.09.12.

 ( 732 )  dr. Mag Olga Ibolya, Pilisszántó (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  

( 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;;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  212.405

 ( 151 )  2014.03.31.

 ( 210 )  M 13 02626

 ( 220 )  2013.09.12.

 ( 732 )  Virág György Barnabás, Székesfehérvár (HU)

 Márkosi József, Vértesacsa (HU)

 Márkosi András, Vértesacsa (HU)

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.406

 ( 151 )  2014.03.31.

 ( 210 )  M 13 02632

 ( 220 )  2013.09.12.

 ( 732 )  ELEVEN EVENTS Kft., Győrújbarát (HU)

 ( 740 )  Beregszászi Zita, Debrecen

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.407

 ( 151 )  2014.03.31.

 ( 210 )  M 13 03162

 ( 220 )  2013.10.30.

 ( 732 )  Michael Leier KG, Horitschon (AT)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fémből készült betonelem gyártósablonok.

 7    Gépek és gépalkatrészek betonelemek gyártásához és megmunkálásához.

 ( 111 )  212.408

 ( 151 )  2014.03.31.

 ( 210 )  M 13 02367

 ( 220 )  2013.08.21.

 ( 732 )  Intellagent Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  39    Helyfoglalás szállítással kapcsolatban, helyfoglalás utazáshoz, helyfoglalás utazással kapcsolatban, utazások

 szervezése.

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

 szervezése és lebonyolítása.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; szaktanácsadás biztonság kérdésekben, személyes háttéradatok

 vizsgálata, detektív ügynökségek.

 ( 111 )  212.409

 ( 151 )  2014.03.31.

 ( 210 )  M 13 02368

 ( 220 )  2013.08.21.

 ( 732 )  Intellagent Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Intellagent
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 ( 511 )  39    Helyfoglalás szállítással kapcsolatban, helyfoglalás utazáshoz, helyfoglalás utazással kapcsolatban, utazások

 szervezése.

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

 szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  212.410

 ( 151 )  2014.03.31.

 ( 210 )  M 13 02769

 ( 220 )  2013.09.24.

 ( 732 )  Telenor Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Kőszegi János, Törökbálint

 ( 541 )  Bee

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 )  212.411

 ( 151 )  2014.03.31.

 ( 210 )  M 13 01991

 ( 220 )  2013.07.11.

 ( 732 )  ZOLEND KFT. 100%, DEBRECEN (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 ( 111 )  212.412

 ( 151 )  2014.03.31.

 ( 210 )  M 13 02779

 ( 220 )  2013.09.25.

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

  
( 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.

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

 és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  212.413

 ( 151 )  2014.03.31.

 ( 210 )  M 13 02764

 ( 220 )  2013.09.24.
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 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; élesztő, sütőporok.

 ( 111 )  212.414

 ( 151 )  2014.03.31.

 ( 210 )  M 13 02379

 ( 220 )  2013.08.21.

 ( 732 )  Mészáros Zoltán 50%, Pápa (HU)

 Mészárosné Véber Anita 50%, Pápa (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.415

 ( 151 )  2014.03.31.

 ( 210 )  M 13 02188

 ( 220 )  2013.07.30.

 ( 732 )  Dzéta Ker. és Szolg. Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

  41    Konferencia, kongresszus, továbbképzés, rendezvény szervezése, szimpózium.

 ( 111 )  212.416

 ( 151 )  2014.03.31.

 ( 210 )  M 13 01989

 ( 220 )  2013.07.12.

 ( 732 )  WIX-FILTRON Sp. z.o.o., Gostyn (PL)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  1    Szűrőanyagok.
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7    Szűrők, szűrőpatronok, szűrőberendezések és anyagok, belsőégésű motorokhoz, szűrők (gép- vagy motor

 alkatrészek).

 16    Szűrőpapírok; cellulóz szál alapú, fenollal, epoxival vagy akril gyantával átitatott szűrőpapírok;

szűrőpapírok cellulóz- és szintetikus mikroszál alapú finom bevonattal és szintetikus szál alapú előszűrő réteggel.

 ( 111 )  212.417

 ( 151 )  2014.03.31.

 ( 210 )  M 13 02967

 ( 220 )  2013.10.10.

 ( 732 )  Krasznár és Társa Könyvkereskedelmi Bt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Betűbazár

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

 papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok.

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

 karácsonyfadíszek (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 )  212.418

 ( 151 )  2014.03.31.

 ( 210 )  M 13 02775

 ( 220 )  2013.09.25.

 ( 732 )  Kolontai Sylvia Kinga, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Süle Péter, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  212.419

 ( 151 )  2014.03.31.

 ( 210 )  M 13 02763

 ( 220 )  2013.09.24.

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; élesztő, sütőporok.

 ( 111 )  212.420

 ( 151 )  2014.03.31.

 ( 210 )  M 13 02369

 ( 220 )  2013.08.22.

 ( 732 )  Dr. Gyuga Pál, Keszthely (HU)

 ( 541 )  CAFFÉ RICCI
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 ( 511 )   30    Kávé, tea, fagylalt.

  32    Ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok.

  40    Vendéglátás-kávézó.

 ( 111 )  212.421

 ( 151 )  2014.03.31.

 ( 210 )  M 13 02574

 ( 220 )  2013.09.09.

 ( 732 )  Téti József, Kecskemét (HU)

 Téti Józsefné, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Csomagolóanyagok, nyomtatványok és kiadványok, térképek, írószerek és papíráruk.

  30    Pizzák.

  39    Élelmiszerek és készételek kiszállítása.

 43    Vendéglátás; étteremben, bárban nyújtott vendéglátási szolgáltatások; vendéglátóipari szolgáltatások étel- és

 italkészítési céllal.

 ( 111 )  212.422

 ( 151 )  2014.03.31.

 ( 210 )  M 12 04277

 ( 220 )  2012.01.06.

 ( 732 )  E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington, Delaware (US)

 ( 740 )  DANUBIA Patent and Trademark Attorneys,, Budapest

 ( 541 )  EXPRESS

 ( 511 )  5    Herbicidek.

 ( 111 )  212.423

 ( 151 )  2014.03.31.

 ( 210 )  M 13 02555

 ( 220 )  2013.09.06.

 ( 732 )  Bálint Gáspár, Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gabonakészítmények; cukrászsütemények; cukormáz süteményekhez; gabonakészítmények; liszttartalmú

 ételek; sütemények; süteménytészta [pép,formázható]; kürtőskalácsok; cukrászati péktermékek.

 35    Reklámozás; árubemutatás; áruminták terjesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése;

 reklám-anyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése.

 41    Fesztiválok szervezése és lebonyolítása; rendezvények szervezése és lebonyolítása; show-műsorok;

 szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 111 )  212.424

 ( 151 )  2014.03.31.

 ( 210 )  M 13 02231

 ( 220 )  2013.08.05.

 ( 732 )  Saint-Gobain Építőanyag Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bisztrai Gábor, Bisztrai Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  Építő ötletek kereskedője

 ( 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).

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 keltetőgépek; árusító automaták (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (azosztály 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).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  212.425

 ( 151 )  2014.03.31.

 ( 210 )  M 13 02226

 ( 220 )  2013.08.05.

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

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  212.426

 ( 151 )  2014.03.31.

 ( 210 )  M 13 02228

 ( 220 )  2013.08.05.
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 ( 732 )  INHOLDING Ingatlanforgalmazási Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  212.429

 ( 151 )  2014.04.03.

 ( 210 )  M 13 03139

 ( 220 )  2010.03.15.

 ( 732 )  Kraftool Alpen GmbH, Stossau (AT)

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

 ( 541 )  ZUBR

 ( 511 ) 9    Elektromos akkumulátorok; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektromos elemek járművekhez;

anódtelepek; nagyfeszültségű elemek; galvánelemek; elemek zseblámpákhoz; napelemek; elektromos elemek;

áramkör bekapcsolók; kapcsolódobozok [elektromosság];elektromos érintkezők; elágazódobozok

[elektromosság]; elosztódobozok [elektromosság]; akkumulátordobozok; akkumulátorüvegek; elemdobozok;

elemüvegek; csatlakozások, kábelsaruk [elektromosság]; határolók, limiterek [elektromosság]; lemezek

elemekhez;áramköri megszakítók; biztosítékok; elektromos konverterek; elektromos szabályozó berendezések;

elektromos vezetők, vezetékek; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; feszültségszabályozók járművekhez;

elektromos szabályozók; tartók elektromostekercsekhez; reduktorok [elektromosság]; elektromos relék;

 akkumulátor- és elemtöltők; galváncellák.

A rovat 139 darab közlést tartalmaz. 
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