
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  212.521

 ( 151 )  2014.04.18.

 ( 210 )  M 13 01132

 ( 220 )  2013.04.29.

 ( 732 )  Hegedűs Dental Kft., Gyál (HU)

 ( 541 )  CIRKON CENTRUM

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  212.522

 ( 151 )  2014.04.18.

 ( 210 )  M 13 01133

 ( 220 )  2013.04.29.

 ( 732 )  Hegedűs Dental Kft., Gyál (HU)

 ( 541 )  CIRKON EXPRESSZ

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  212.653

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 00907

 ( 220 )  2013.04.05.

 ( 732 )  Hőplusz Rendszer Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Szeberényi Gyula Tamás ügyvéd, Kecskemét

  ( 546 )

 ( 511 )  1    Cementalapú ragasztók.

2    Falfestékek, homlokzatfestékek, falimpregnálók, alapozó festékek, szerves festékek, szervetlen festékek,

szilikon falfestékek, szilikát falfestékek, műgyanta diszperziók, akrildiszperziók, falfestékek, falimpregnálók,

 lazúrok, jelzőfestékek, pigmentek.

 7    Hőszigetelő rendszerek.

 17    Építőipari hőszigetelő alapanyagok; hő-, hang- és vízszigetelő anyagok; akusztikai anyagok; nedvesség

elleni szigetelőanyagok épületekhez, kőgyapot [szigetelőanyag], tömítőkittek; szigetelőmasszák; vízzáró

anyagok; üvegszálból készült szövetek; üveggyapot szigetelési célra; szigetelőfestékek és lakkok; padló és

pincefal szigetelőlemezek; szigetelőanyagok; üvegszálból készült szövetek szigetelésre; paratechnikai anyagok;

tetőszigetelő, szigetelőnemez; mélyépítési szigetelő és hídszigetelő anyagok; fedéllemezek; gépcsomagoló

szigetelőlemezek; szigetelőpapír, kátránypapír; szigetelőszalagok; habosított polisztirolból készült termékek;

 polisztirol hőszigetelések.

  19    Homlokzati-, lábazati lélegző és hőszigetelő vakolatok, színezővakolat.

 ( 111 )  212.856

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03359

 ( 220 )  2013.11.14.

 ( 732 )  Axel Springer - Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  "Kiskegyed, Nekünk Nőknek"

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.857

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 02977

 ( 220 )  2013.10.11.

 ( 732 )  The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)

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

 ( 541 )  EGYÜTT EGY ASZTALNÁL

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szirupok

 és egyéb készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  212.858

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 02976

 ( 220 )  2013.10.11.

 ( 732 )  Arduini Mariella, Cavriago, reggio Emilia (IT)

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

 ( 541 )  MARIELLA BURANI

 ( 511 )  25    Melltartók; fűzők (alsónemű); sporttrikók; body-k (ruházat); alsószoknyák; balett trikók; köntösök;

pizsamák; fürdőköpenyek; pulóverek; köntösök; bikinik; fürdőruhák; fürdőnadrágok; fürdősapkák; kesztyűk

(ruházat); kardigánok, jersey ruházat; nyakkendők; csokornyakkendők; nyaksálak, nyakmelegítők, sálak (ruházati

cikkek); szarongok; strand pareók; strandkendők; csuklópántok;(ruházat); fejpántok (ruházat); fülvédők (ruházat);

muffok (ruházat); sálak, kardigánok, iker szettek; zoknik; térdzoknik; harisnyák; nadrágok; gyapjú nadrágok;

könnyűtrikók; trikó ingek; dzsekik (ruházat); meleg dzsekik; meleg dzsekik kivehető béléssel; könnyű dzsekik;

zekék; zekék kivehető béléssel; ingek, sportingek; tornaruhák; dresszek,pólóingek, alsóingek, baba alsóneműk;

mellények, kötött mellények; mellények kivehető béléssel, pulóverek; melegítők; kezeslábasok; blúzok;

farmerok, bugyik, alsónadrágok; tréningnadrágok; zokni sarokrészek; boxeralsók; G-strings; bermuda sortok;

sortnadrágok, pólóingek, trikók, vállkendők; öltönyök, ruhák, egybe ruhák; estélyi ruhák; kötött ruhák, trikó

ruhák, köpenyek; széldzsekik; felöltők, anorákok, kabátok, esőkabátok, övek (ruházat); nadrágtartók, nadrágok

csecsemőknek; partedlik, nem papírból;babaruhák (ruházat), tánckosztümök, jelmezek, harisnyatartók, overallok;

cipők, sportcipők; tornacipők, strandcipők, kalucsnik, csizmák; papucsok; fürdőpapucsok; szandálok;

fürdőszandálok; edzőcipők; sarkak; sarkak cipők és csizmák részére; talpbetétek; cipő vasalások, cipőtalpak; cipő

felsőrészek; kalapok, sapkák (fejfedők); svájcisapkák; tarka selyemkendők (nyaksálak); francia nyakkendők;

 sapka ellenzők; napellenzők (fejfedők); zuhanyozósapkák; fürdősapkák; ruházati cikkek; lábbelik; fejfedők.

 ( 111 )  212.859

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 02963

 ( 220 )  2013.10.10.

 ( 732 )  Innopharm Gyógyszergyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények.

 ( 111 )  212.860

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03159

 ( 220 )  2013.10.30.

 ( 732 )  Dunay Péter, Budapest (HU)

 Hrncsár József, Bag (HU)

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.861

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 02190

 ( 220 )  2013.07.30.

 ( 732 )  TEVA Magyarország zRT., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  RAPIDOPHEN

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti

készítmények; orális gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati

 használatra; lokális gyógyszerek humángyógyászati használatra; kúpok.

 ( 111 )  212.862

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03740

 ( 220 )  2013.12.11.

 ( 732 )  Magyar Onkológusok Társasága, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szilas Júlia, Budapest

 ( 541 )  MOT

 ( 511 )   16    Folyóirat, szakkönyv, orvosi kiadványok, tudományos és egyéb tájékoztatók.

  41    Szakmai előadások, rendezvények, továbbképzés, tanfolyamok, szakmai kiadványok.

  44    Orvosi, szakmai, tudományos szolgáltatások.

 ( 111 )  212.863

 ( 151 )  2014.06.05.
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 ( 210 )  M 13 02966

 ( 220 )  2013.10.10.

 ( 732 )  Abbott Medical Optics Inc., Santa Ana, California (US)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli, Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BLINK CONTACTS

 ( 511 )  5    Szemészeti készítmények, nevezetesen nedvesítő és műkönny oldatok.

 ( 111 )  212.864

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03739

 ( 220 )  2013.12.11.

 ( 732 )  Magyar Onkológusok Társasága, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szilas Júlia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Folyóirat, szakkönyv, orvosi kiadványok, tudományos és egyéb tájékoztatók.

  41    Szakmai előadások, rendezvények, továbbképzés, tanfolyamok, szakmai kiadványok.

  44    Orvosi, szakmai, tudományos szolgáltatások.

 ( 111 )  212.865

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03546

 ( 220 )  2013.11.27.

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

 ( 740 )  dr. Kelemen Kinga, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FEMELLE

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények humán használatra.

 ( 111 )  212.866

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 02778

 ( 220 )  2013.09.18.

 ( 732 )  Földvári Zsófia, Budapest (HU)

 Knyihár Anikó, Békéscsaba (HU)

 ( 541 )  POOONI BY CHEE

 ( 511 )   14    Ékszerek, bizsuk.

 ( 111 )  212.867

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 12 03448

 ( 220 )  2012.09.24.

 ( 732 )  Meta - MPI Kft., Kecel (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Réka, Budapest

 ( 541 )  Fesztiválkártya

 ( 511 ) 9    Chipek (integrált áramkörök); kódolt mágneskártyák; mágneses adathordozók; mágneses személyazonosító

karkötők; mágneses kódolók; mágneslemezek; mágnesszalag egységek (informatika);memóriakártyák, intelligens

mikrokártyák; processzrorok (központi adatfeldolgozó egységek); személyazonosító kártyák, meágneses;
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számítógépek; számítógépperifériák; számítógépprogramok, rögzített;személyazonosító kártyák, mágneses;

 szoftverek, rögzített.

 36    Hitelkártya szolgáltatások; hitelkártyák kibocsátása; pénzügyi elemzések; pénzügyi információk nyújtása;

 pénzügyi menedzsment; pénzügyi tanácsadás; pénzváltás; vagyonkezelés.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.868

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 12 03449

 ( 220 )  2012.09.24.

 ( 732 )  Meta - MPI Kft., Kecel (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Réka, Budapest

 ( 541 )  Festivalcard

 ( 511 ) 9    Chipek (integrált áramkörök); kódolt mágneskártyák; mágneses adathordozók; mágneses személyazonosító

karkötők; mágneses kódolók; mágneslemezek; mágnesszalag egységek (informatika);memóriakártyák, intelligens

mikrokártyák; processzrorok (központi adatfeldolgozó egységek); személyazonosító kártyák, meágneses;

számítógépek; számítógépperifériák; számítógépprogramok, rögzített;személyazonosító kártyák, mágneses;

 szoftverek, rögzített.

 36    Hitelkártya szolgáltatások; hitelkártyák kibocsátása; pénzügyi elemzések; pénzügyi információk nyújtása;

 pénzügyi menedzsment; pénzügyi tanácsadás; pénzváltás; vagyonkezelés.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.869

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03715

 ( 220 )  2013.12.10.

 ( 732 )  Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; piackutatás; reklámanyag

naprakész állapotba hozása; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek

szerkesztése; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés;

szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; szövegfeldolgozás; szponzorok

felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; üzleti felvilágosítás,

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

 üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása; coaching [tréning]; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; fordítói szolgáltatások; iskolai szolgáltatások [képzés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

 oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás.
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 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; csomagolástervezési

szolgáltatások; energiatakarékossági tanácsadás; grafikusművészi tervezési szolgáltatások; kutatás és fejlesztés

 mások részére; minőségellenőrzés; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása.

 ( 111 )  212.870

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03704

 ( 220 )  2013.12.09.

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

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját

maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

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

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

 ( 111 )  212.871

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03706

 ( 220 )  2013.12.09.

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

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját

maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

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

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

 ( 111 )  212.872

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03701

 ( 220 )  2013.12.09.

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

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját

maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

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

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

 ( 111 )  212.873

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03702

 ( 220 )  2013.12.09.

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

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját

maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

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

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

 ( 111 )  212.874

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03703

 ( 220 )  2013.12.09.

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

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját

maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

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

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

 ( 111 )  212.875

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03511

 ( 220 )  2013.11.27.

 ( 732 )  TELE-FOR Médiaszolgáltató Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Világi Gábor, Világi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.876

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03319

 ( 220 )  2013.11.12.

 ( 732 )  Bio - Mikro Termelő, Termeltető és Kereskedelmi Kft. 100%, Sárkeresztúr (HU)

 ( 740 )  Borbás Péter Ferenc, Dunaújváros

  

( 546 )

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

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

 élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

 ( 111 )  212.877

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03318

 ( 220 )  2013.11.12.

 ( 732 )  Miskolcziné Török Mónika, Domaszék (HU)

 ( 541 )  jamgo

 ( 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).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 111 )  212.878

 ( 151 )  2014.06.16.

 ( 210 )  M 13 03121

 ( 220 )  2013.10.28.

 ( 732 )  BUDAVAL Papírfeldolgozó Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Vásárhelyi Buda, Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  212.879

 ( 151 )  2014.06.16.

 ( 210 )  M 13 03120

 ( 220 )  2013.10.28.

 ( 732 )  BUDAVAL Papírfeldolgozó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vásárhelyi Buda, Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

 cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  212.880

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 02927

 ( 220 )  2013.10.07.

 ( 732 )  Matkovics István, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); coach szolgáltatások.

  45    Mediator szolgáltatások.

 ( 111 )  212.881
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 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 02926

 ( 220 )  2013.10.07.

 ( 732 )  Száger Tamás, Budapest (HU)

 Frankó András, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  212.882

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03067

 ( 220 )  2013.10.22.

 ( 732 )  Mogyi Kft., Csávoly (HU)

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

  
( 591 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.883

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03074

 ( 220 )  2013.10.24.

 ( 732 )  Szatmár-Hús Kft., Nyírpazony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött

gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és

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

 ( 111 )  212.884

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03456

 ( 220 )  2013.11.22.

 ( 732 )  Graphax Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Fénymásoló gépek, nyomtatók számítógépekhez, fax-berendezések, irodagépek.
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  16    Papír-termékek, írószerek, irodaszerek.

  37    Irodagépek felszerelése, karbantartása, javítása.

 ( 111 )  212.885

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 02281

 ( 220 )  2013.08.09.

 ( 732 )  Nagy Dorottya, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Ékszerek, órák, időmérő eszközök.

 18    Bőrtáskák, kiegészítők, műbőr táskák és kiegészítők, utazótáskák, bőröndök, esernyők, napernyők,

 lószerszámok, hámok, sétapálcák, pénztárcák.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, övek, bőrdzsekik, kabátok.

 ( 111 )  212.886

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03270

 ( 220 )  2013.11.08.

 ( 732 )  Reax Invest Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  212.887

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03462

 ( 220 )  2013.11.22.

 ( 732 )  OPI PRODUCTS, INC., North Hollywood, California (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Körömápolási cikkek, körömerősítők és körömlakkok.

 ( 111 )  212.888

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03073

 ( 220 )  2013.10.24.

 ( 732 )  Szatmár-Hús Kft., Nyírpazony (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó hús, és húskivonatok.

 ( 111 )  212.889

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03077

 ( 220 )  2013.10.24.

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

 ( 740 )  dr. Bálint Andrea jogtanácsos, Budapest

  

( 546 )

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

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok

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

terjesztése, reklámfilmek előállítása, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése,

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

 szolgáltatások, televíziós reklámozás.

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

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

számítógépes terminálok közötti összeköttetések; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz, televíziós

műsorszórás, telexszolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online, üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével, üzenetek küldése.

 41    Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport-és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok

szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning), elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása,

előadóművészek szolgáltatásai; feliratozása-filmek, filmszínházi előadások, fogadások tervezése (szórakoztatás),

fotóriportok készítése; helyfoglalás show-műsorra; játékfelszerelések bérbeadása, játékkaszinók szolgáltatásai,

játékkölcsönzés, jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás), karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások

(szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és

lebonyolítása, könyvkiadás, könyvtári kölcsönzés, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;

lemezlovasok szolgáltatásai; mozifilmek kölcsönzése, oktatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők, on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; rádió-és televíziókészülékek kölcsönzése,

rádió-és televízió programok készítése, riporteri szolgáltatások; show műsorok, show-műsorok szervezése

(irnpresszáriók szolgáltatásai), sportjátékok lebonyolítása, szerencsejátékok, szinkronizálás, szórakoztatás,

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

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videofilmezés, videofilmgyártás, videokamerák kölcsönzése; zene

 összeállítása.

 ( 111 )  212.890
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 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 02290

 ( 220 )  2013.08.08.

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

 ( 740 )  Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  OSTEONORM

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

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

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

 mintázóanyagok.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műfogak; ortopédiai

 cikkek.

 ( 111 )  212.891

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03066

 ( 220 )  2013.10.22.

 ( 732 )  Mogyi Kft., Csávoly (HU)

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

  
( 591 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).Kókuszreszelék; mazsola.

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

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

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

 kukorica darált, kukorica sült, kukoricapehely, kukoricaliszt.

 31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő

állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok; élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru). Kukorica, gabona.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.892

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03068

 ( 220 )  2013.10.22.

 ( 732 )  Mogyi Kft., Csávoly (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru). Kókuszreszelék; mazsola.

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

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

mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru). Nápolyik; puszedlik;
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 kukorica darált, kukorica sült, kukoricapehely, kukoricaliszt.

 31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő

állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok; élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru). Kukorica, gabona.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.893

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03263

 ( 220 )  2013.11.08.

 ( 732 )  REANAL Gyógyszer- és Finomvegyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zoltán, Budapest

 ( 541 )  REDENTIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények.

 ( 111 )  212.894

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03662

 ( 220 )  2013.12.05.

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

 ( 541 )  ESTALABIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  212.895

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03455

 ( 220 )  2013.11.22.

 ( 732 )  Rolla Invest Zrt., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  6    Fémszerkezetek, fémes építőanyagok, fémes tömegcikkek.

  37    Építési, szerelési szolgáltatások.

  42    Műszaki tervezés, szoftverfejlesztés.

 ( 111 )  212.896

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03663

 ( 220 )  2013.12.05.

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

 ( 541 )  FROLUVIT

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  212.897

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03454

 ( 220 )  2013.11.22.

 ( 732 )  Honett Szerviz Kft., Vecsés (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   39    Ételek házhozszállításával kapcsolatos szolgáltatások; áruk csomagolása, áruszállítás.

 ( 111 )  212.898

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03649

 ( 220 )  2013.12.03.

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

 ( 740 )  Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  SILDEGRA

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 ( 111 )  212.899

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03460

 ( 220 )  2013.11.22.

 ( 732 )  Szebik 2001 Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   11    Klíma alkatrészek forgalmazása.

  19    Építőanyag kereskedelem.

  39    Áru szállítás.

 ( 111 )  212.900

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03271

 ( 220 )  2013.11.08.

 ( 732 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Runway Run

 ( 511 )   35    Reklámozás.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  212.901
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 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 12 04576

 ( 220 )  2012.12.19.

 ( 732 ) SANOMA DIGITAL MEDIA Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

 Budapest (HU)

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

 ( 541 )  AZ UTOLSÓ NAP

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

 ( 111 )  212.902

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 03458

 ( 220 )  2013.11.22.

 ( 732 )  Pólya Miklós László, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.903

 ( 151 )  2014.06.05.

 ( 210 )  M 13 02877

 ( 220 )  2013.10.03.

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

 ( 541 )  Larotti

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 ( 111 )  212.904

 ( 151 )  2014.06.10.

 ( 210 )  M 13 02462

 ( 220 )  2013.08.28.

 ( 732 )  ESPERO 2005 Adószakértő Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Bada János, Budapest

 ( 541 )  BALATON SAJT
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 ( 511 )   29    Sajtok.

 ( 111 )  212.905

 ( 151 )  2014.06.10.

 ( 210 )  M 13 02849

 ( 220 )  2013.10.01.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Szállodai és éttermi szolgáltatások; szálláshelyek és szobák biztosítása átmeneti szállásként; foglalási

szolgáltatások szállodák és éttermek részére; bár és koktélszolgáltatások szállodák halljában; vendéglátó ipari

étkeztetési szolgáltatások; fagylaltozói szolgáltatások; uzsonna és szendvicsbár szolgáltatások; kávébolti

 szolgáltatások; bankettek szervezése és lebonyolítása; felszerelések biztosítása konferenciák részére.

 ( 111 )  212.906

 ( 151 )  2014.06.10.

 ( 210 )  M 13 02850

 ( 220 )  2013.10.01.

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

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

  
( 546 )

 ( 511 )  43    Szállodai és éttermi szolgáltatások; szálláshelyek és szobák biztosítása átmeneti szállásként; foglalási

szolgáltatások szállodák és éttermek részére; bár és koktélszolgáltatások szállodák halljában; vendéglátó ipari

étkeztetési szolgáltatások; fagylaltozói szolgáltatások; uzsonna és szendvicsbár szolgáltatások; kávébolti

 szolgáltatások; bankettek szervezése és lebonyolítása; felszerelések biztosítása konferenciák részére.

 ( 111 )  212.907

 ( 151 )  2014.06.10.

 ( 210 )  M 13 03444

 ( 220 )  2013.11.22.

 ( 732 )  GEO-LOG Környezetvédelmi és Geofizikai Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  212.908

 ( 151 )  2014.06.10.

 ( 210 )  M 13 03629

 ( 220 )  2013.12.03.

 ( 732 )  RED BULL GMBH, Fuschl Am See (AT)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; üdítőitalok; energiaitalok; tejsavó alapú italok; frissítő italok; hipertóniás és

hipotóniás italok (sportolók számára és/vagy sportolók igényei szerint); izotóniás italok; sörök; malátasörök;

búzasörök; porter, stout és lager sörök; ásványvizek; asztali vizek és szódavizek; gyümölcsitalok és

gyümölcslevek; alkoholmentes zöldség- vagy gyümölcsitalok és alkoholmentes gyümölcseszenciák; szörpök és

egyéb készítmények italok készítéséhez és szörpök limonádé készítéséhez; pezsgőtabletták és -porok italok

 készítéséhez; alkoholmentes aperitifek és koktélok; sörbetek (italok); smoothie-k.

 ( 111 )  212.909

 ( 151 )  2014.06.10.

 ( 210 )  M 13 03141

 ( 220 )  2013.10.29.

 ( 732 )  Brown-Forman Finland Ltd., Helsinki (FI)

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

 ( 541 )  TO THE LIFE LESS ORDINARY

 ( 511 )   33    Alkoholos italok, beleértve az égetett szeszesitalokat is.

 ( 111 )  212.910

 ( 151 )  2014.06.10.

 ( 210 )  M 13 03148

 ( 220 )  2013.10.29.

 ( 732 )  BECK & BECK Papers Ltd., Bushey Heath, Herts (GB)

 ( 740 )  dr. Dobos Máté Ede, D & G Dobos Gerlai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Gritte

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

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

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

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

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

 ( 111 )  212.911

 ( 151 )  2014.06.10.

 ( 210 )  M 13 03145

 ( 220 )  2013.10.29.

 ( 732 )  Magyar Autós Szakmai Szövetség, Budaörs (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  212.912

 ( 151 )  2014.06.10.

 ( 210 )  M 13 03146

 ( 220 )  2013.10.29.

 ( 732 )  BUDAVAL Papírfeldolgozó Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vásárhelyi Buda,Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Creatix

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  212.913

 ( 151 )  2014.06.10.

 ( 210 )  M 13 03147

 ( 220 )  2013.10.29.

 ( 732 )  BECK & BECK Papers Ltd., Bushey Heath, Herts (GB)

 ( 740 )  dr. Dobos Máté Ede, D & G Dobos Gerlai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Poppi

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

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

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

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

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

 ( 111 )  212.914

 ( 151 )  2014.06.10.

 ( 210 )  M 13 03137

 ( 220 )  2013.10.29.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, szárított és főzött zöldségek.

  30    Fűszeres mártások; fűszerek termékekre.

 ( 111 )  212.915

 ( 151 )  2014.06.10.

 ( 210 )  M 13 03136

 ( 220 )  2013.10.29.

 ( 732 )  SeroTech Innovációs Kft., Debrecen (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  10    Egészségügyi és természetgyógyászati berendezések; speciális bútorok, termoterápiás és gyógynövényes

 kezelő gőzágy gyógyászati célra.

 41    Relaxációs pihentető, kikapcsolódást elősegítő szolgáltatások; wellness és termál/gőz/strand, fürdői

 környezetben működő testi és lelki fejlődést támogató szolgáltatások.

 44    Egészségügyi és gyógyászati szolgáltatások; fizi(k)oterápia; betegségmegelőző gyógyászati szolgáltatások;

 termoterápia, gőz, gyógynövényes természetgyógyászati kezelések.

 ( 111 )  212.916

 ( 151 )  2014.06.10.

 ( 210 )  M 13 03133

 ( 220 )  2013.10.29.

 ( 732 )  CJ Corporation, Jung-gu, Szöul (KR)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli, Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szórakoz(tat)ási tárgyú információk; énekesek által előadott szórakoztató szolgáltatások; előadások

tervezése; zenés előadás bemutatása; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;

mozifilmek terjesztése; tévéműsorok készítése; showműsorok; hangfelvétel-készítés; könyvkiadás;

főzőtanfolyam; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; riporteri szolgáltatások; sportlétesítmények

fenntartása és vezetése; játék (mérkőzés) szolgáltatás; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; szabadidős

létesítmények fenntartása; parti tervezési szolgáltatások; bemutatók szervezése szórakoztatási célokra;

színészakadémiák; zeneakadémiák; táncoktatás; oktatási események szervezése és lebonyolítása; oktató kurzusok

 az interneten keresztül; videoszalagok kőlcsönzése; fényképész szolgáltatások; éjszakai mulatók szolgáltatásai.

 ( 111 )  212.917

 ( 151 )  2014.06.10.

 ( 210 )  M 13 03151

 ( 220 )  2013.10.30.

 ( 732 )  Kovács Tibor, Esztergom (HU)

 ( 541 )  GLOFFY

 ( 511 ) 3    Folyékony szappanok; kemény szappanok, bébi nedves törlőkendők, nedves törlőkendők, intim nedves

törlőkendők, sminklemosó nedves törlőkendők, babaolaj,illóolajok, sampon, hajbalzsam, tusfürdő, habfürdő,

fogkrémek, fogkefék, testápolók, ajakbalzsamok, hintőporok, baba hintőporok, fültisztító pálcika, baba fültisztító

 pálcika, dezodor spray, golyós dezodor, dezodor stift, testpermet.

 5    Baba pelenka.

  16    Papírzsebkendő, papír törlőkendő, szalvéta, WC papír.

 ( 111 )  212.918

 ( 151 )  2014.06.10.

 ( 210 )  M 13 03152

 ( 220 )  2013.10.30.
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 ( 732 )  Cső-Montage Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Nott Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 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 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.919

 ( 151 )  2014.06.10.

 ( 210 )  M 13 02953

 ( 220 )  2013.10.09.

 ( 732 )  "Új Akropolisz Filozófiai Iskola" Kulturális Közhasznú Egyesület, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.920

 ( 151 )  2014.06.10.

 ( 210 )  M 13 02947

 ( 220 )  2013.10.09.

 ( 732 )  Fox Transfers Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.921

 ( 151 )  2014.06.10.

 ( 210 )  M 13 02944

 ( 220 )  2013.10.08.

 ( 732 )  Molnár Nikolett 50%, Budapest (HU)

 Nemesvári Krisztina 50%, Budapest (HU)
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( 546 )

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

 derékmelegítő, protector (védő) ruházat, csuklópánt, boleró.

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), rúdtánc oktatás, légtorna oktatás, shaking/twerking oktatás, salsa

on pole oktatás, tango on pole oktatás, aerial pilates oktatás, pole condition oktatás, aerial dance oktatás, lady

 motion style oktatás, burlesque oktatás, online oktatás, táncversenyek szervezése, oktató film készítése, kiadása.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  212.922

 ( 151 )  2014.06.11.

 ( 210 )  M 13 03377

 ( 220 )  2013.11.20.

 ( 732 )  Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tarpataki Tamás, Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, húskészítmények.

 35    Áru bemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában, információ és tanácsadás, kereskedelmi vagy

 reklámcélú vásárok szervezése, piaci tanulmányok.

  41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása, kiadványok megjelentetése.

  42    Minőség-ellenőrzés, minőségtanúsítás.

  43    Vendéglátás.

  44    Állattenyésztés.

 ( 111 )  212.923

 ( 151 )  2014.06.11.

 ( 210 )  M 13 02593

 ( 220 )  2013.09.10.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját

 maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz).

 ( 111 )  212.924

 ( 151 )  2014.06.11.
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 ( 210 )  M 13 02798

 ( 220 )  2013.09.26.

 ( 732 )  NT Élelmiszertermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 740 )  Sédné Dr. Vígh Márta, Budapest

 ( 541 )  Kunsági ÉDEN

 ( 511 )   29    Magyarországon gyártott étkezési olajok.

 ( 111 )  212.925

 ( 151 )  2014.06.11.

 ( 210 )  M 13 02839

 ( 220 )  2013.06.05.

 ( 732 )  Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Magyar Telekom Nyrt.; Dr. Török Éva, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.926

 ( 151 )  2014.06.11.

 ( 210 )  M 13 02987

 ( 220 )  2013.10.15.

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

 ( 740 )  dr. Bacsek György, dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák; párnázó és

 tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok.

  23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

 26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

 művirágok.

 ( 111 )  212.927

 ( 151 )  2014.06.11.

 ( 210 )  M 13 03181

 ( 220 )  2013.10.31.

 ( 732 )  Calypso Plus Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Boda Ildikó, Tatabánya

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Lisztek és más gabonakészítmények, liszttartalmú ételek, malomipari termékek, kenyér, péksütemények,
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pékáruk, cukrászsütemények, kekszek, kétszersültek, sós- és édes sütemények, desszertek mousse-ok,

 cukrászáruk, gabonaszeletek, tészták, tésztafélék, nudli, galuska, snack ételek, pizzák, tortilla.

 ( 111 )  212.928

 ( 151 )  2014.06.11.

 ( 210 )  M 13 03190

 ( 220 )  2013.11.04.

 ( 732 )  POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

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

 ( 541 )  ÚJRAFESTETT VALÓSÁG

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

 gyanták.

 41    Kulturális és művészeti célú kiállítások és rendezvények szervezése; kulrurális tevékenységek és

szolgáltatások; alkotóműhelyek, eszmecserék, konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása; elektronikus és nem-elektronikus könyvek és kiadványok kiadása.

 ( 111 )  212.929

 ( 151 )  2014.06.11.

 ( 210 )  M 13 03182

 ( 220 )  2013.10.31.

 ( 732 )  Calypso Plus Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Boda Ildikó, Tatabánya

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Lisztek és más gabonakészítmények, liszttartalmú ételek, malomipari termékek, kenyér, péksütemények,

pékáruk, cukrászsütemények, kekszek, kétszersültek, sós- és édes sütemények, desszertek mousse-ok,

 cukrászáruk, gabonaszeletek, tészták, tésztafélék, nudli, galuska, snack ételek, pizzák, tortilla.

 ( 111 )  212.930

 ( 151 )  2014.06.11.

 ( 210 )  M 13 03380

 ( 220 )  2013.11.20.

 ( 732 )  Rácz Renáta, Pilisszentkereszt (HU)

  
( 591 )

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

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

 ( 111 )  212.931

 ( 151 )  2014.06.11.

 ( 210 )  M 13 03383

 ( 220 )  2013.11.20.

 ( 732 )  ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő Rt., Tófej (HU)

 ( 740 )  dr. Bárdos László, Dr. Erdélyi Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg
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( 546 )

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok.

 ( 111 )  212.932

 ( 151 )  2014.06.11.

 ( 210 )  M 13 03580

 ( 220 )  2013.11.28.

 ( 732 )  Conopco, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey (US)

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK 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, ételízesítő porok.

  30    Só, szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások); ételízesítők, fűszerek és fűszerkeverékek.

 ( 111 )  212.933

 ( 151 )  2014.06.11.

 ( 210 )  M 13 03581

 ( 220 )  2013.11.28.

 ( 732 )  Conopco, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey (US)

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK 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, ételízesítő porok.

  30    Só, szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások); ételízesítők, fűszerek és fűszerkeverékek.

 ( 111 )  212.940

 ( 151 )  2014.06.16.

 ( 210 )  M 14 00272

 ( 220 )  2014.01.30.

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

 ( 541 )  ZODIDON

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.
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 ( 111 )  212.941

 ( 151 )  2014.06.16.

 ( 210 )  M 14 00273

 ( 220 )  2014.01.30.

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

 ( 541 )  INDRIN

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 111 )  212.942

 ( 151 )  2014.06.16.

 ( 210 )  M 14 00274

 ( 220 )  2014.01.30.

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

 ( 541 )  IDABIT

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 111 )  212.943

 ( 151 )  2014.06.16.

 ( 210 )  M 14 00275

 ( 220 )  2014.01.30.

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

 ( 541 )  BROBAL

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 111 )  212.944

 ( 151 )  2014.06.16.

 ( 210 )  M 13 03666

 ( 220 )  2013.12.05.

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

 ( 541 )  ZINGIDAX

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  212.945

 ( 151 )  2014.06.16.

 ( 210 )  M 13 02033

 ( 220 )  2013.07.16.

 ( 732 )  Szakonyi Péter Károly, Budapest (HU)

 ( 541 )  A 100 leggazdagabb magyar

 ( 511 )  16    Folyóiratok, könyvek, papíráruk, újságok, könyvecskék, füzetek, kiadványok, rendszeres kiadványok,

nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, magazin, albumok, brosúrák, címlapok, évkönyvek,

kézikönyvek, nyomtatott és online közlemények, referenciakönyvek, lexikonok, enciklopédiák, egyéb

 ismerettárak papírhordozón, naplók, jegyzettömbök, papír, karton és ezen anyagokból készült termékek.

 41    Elektronikus könyvek és folyóiratok kiadása, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása,

fotóriportok készítése, könyvkiadás, szövegek kiadása (nem reklámcélú), szövegek leírása, nem reklámcélú

szövegekkel kapcsolatban, kiadvány kiadása, folyóirat kiadása, újság kiadása, magazin kiadása, egyéb ismerettár

 kiadása papírhordozón és on-line, kiadvány szerkesztése, újság szerkesztése.
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 ( 111 )  212.946

 ( 151 )  2014.06.16.

 ( 210 )  M 13 03665

 ( 220 )  2013.12.05.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  212.947

 ( 151 )  2014.06.16.

 ( 210 )  M 13 03667

 ( 220 )  2013.12.05.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  212.948

 ( 151 )  2014.06.16.

 ( 210 )  M 14 00205

 ( 220 )  2003.10.24.

 ( 732 )  International Business Machines Corporation, New York (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépek.

 ( 111 )  212.949

 ( 151 )  2014.06.16.

 ( 210 )  M 13 02298

 ( 220 )  2013.08.12.

 ( 732 )  Müllner Csaba Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; filmek

készítése; könyvkiadás; tetoválással, testfestéssel kapcsolatos kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok;

on-line tanfolyamok; oktatás; oktatási tárgyú vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

 letölthetők; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése.

  44    Tetoválás.

 ( 111 )  212.950

 ( 151 )  2014.06.16.

 ( 210 )  M 13 03274

 ( 220 )  2013.11.08.

 ( 732 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  BUD Runway Run
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 ( 511 )   35    Reklámozás.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  212.951

 ( 151 )  2014.06.16.

 ( 210 )  M 13 03080

 ( 220 )  2013.10.24.

 ( 732 )  Teavana Corporation (Georgia állam törvényei szerint működő cég), Atlanta, Georgia, NA (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Tea és teakeverékek; édességek, nevezetesen teaízesítésű cukorkák; kanál alakú méz; gyógynövénytea-alapú

italok; tea- és gyógytea-alapú italok és koncentrátumok gyümölcs ízesítéssel; fagyasztott édességek tea-,

gyógytea- és gyümölcs ízesítéssel; kakaó, gyógynövény tea vagy egyéb tea; tea, kakaó és italok;

csokoládépor-alapú italok és vaníliaalapú italok; italokhoz adható szószok; csokoládészirup; ízesítő szirupok

italokhoz; azonnal fogyasztható tea; fagylalt és fagyasztott édességek, nevezetesen fagylalt, tejjégkrém,

fagyasztott joghurtok, fagyasztott szójaalapú desszertek; kandiscukor és édességek, nevezetesen csokoládé, cukor,

kandírozott mandula, és fagyasztott édességek; péktermékek, nevezetesen muffinok, pogácsák, aprósütemények,

kekszek, sütemények és kenyerek, müzliszeletek, nevezetesen gabonaalapú rudak étkezési célra és zabalapú

 ételszeletek; cukor; fűszerek; méz; agavé; ízesítő szirupok italok készítéséhez.

 35    Kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi ügyletek; franchise-szolgáltatások, nevezetesen műszaki

segítségnyújtás éttermek, kávézók, teaházak és snackbárok létesítéséhez és működtetéséhez; kiskereskedelmi

szolgáltatások az alábbi területeken: kávé, tea, kakaó, csomagolt és készételek, teázással kapcsolatos elektromos

és nem elektromos készülékek, háztartási cikkek, honyhai cikkek, üvegáru, ajándékáru, tányérok, tálak, tároló

dobozok, szobrok, figurák, díszek, ruházat, gyertyák, füstölők, lakásillatosítók, testápoló szerek, zene

hangfelvételek és könyvek; nagykereskedelmi forgalmazás, nagykereskedelmi bolti és nagykereskedelmi

rendelési szolgáltatások az alábbi területeken: kávé, tea, kakaó, csomagolt és készételek, teázással kapcsolatos

elektromos és nem elektromos készülékek, háztartási cikkek, konyhai cikkek, üvegáru, ajándékáru, tányérok,

tálak, tároló dobozok, szobrok, figurák, díszek, ruházat, gyertyák, füstölők, lakásillatosítók, zene hangfelvételek

és könyvek; postai rendelésen keresztüli szolgáltatások és postai csomagküldő katalóguson keresztüli

szolgáltatások, számítógépes online rendelési szolgáltatások, számítógépes online kiskereskedelmi szolgáltatások

végfelhasználókhoz irányított értékesítők közvetlen megkeresésén keresztül az alábbi területeken: kávé, tea,

kakaó, csomagolt készételek, teázással kapcsolatos elektromos és nem elektromos készülékek, háztartási cikkek,

konyhai cikkek, üvegáru, ajándékáruk, tányérok, tálak, tároló dobozok, szobrok, figurák, díszek, ruházat,

gyertyák, füstölők, lakásillatosítók, zenei hangfelvételek és könyvek; ajándékok számítógépes, online

 bejegyeztetése, valamint ezzel kapcsolatos ajándékrendelési szolgáltatások.

 43    Éttermek, kávéházak, étkezdék, snackbárok, teázók és teaházak, teaszalonok; kiállító éttermi és elvitelre

árusító éttermi szolgáltatások; étkeztetési szolgáltatás; (meleg)étel készítés és kiszállítás mások számára; étel- és

 italkészítés.

 ( 111 )  212.952

 ( 151 )  2014.06.16.

 ( 210 )  M 13 03482
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 ( 220 )  2013.11.25.

 ( 732 )  Fülöp Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Borbás Máté, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.953

 ( 151 )  2014.06.16.

 ( 210 )  M 13 02896

 ( 220 )  2013.10.03.

 ( 732 )  K9-Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Pataki Norbert András, Dr. Pataki Norbert Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Eb Árvaház

 ( 511 )  16    Acéltollak, albumok, almanachok, atlaszok, betook acélból; bélyegző (pecsét)tartó állványok; bélyegző

(pecsét)tartó dobozok; bélyegzők, pecsétek; bélyegzők [pecsétek]; bélyegzőpárnák; bélyegzőtartók; blokkok

[papíráruk]; borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek; ceruzatoldók, ceruzahosszabbítók;

cégtáblák papírból vagy kartonból; címbélyegzők, címbélyegek; címerpajzsok [pecsétek papírból]; címkék, nem

szövetből; csekkfüzettartók; cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható] fedőlapok; dobozok kartonból vagy

papírból; dossziék [papíráruk]; egészségügyi papír; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk];

fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek; grafikai

reprodukciók; grafikus ábrázolások; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból;

hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [irodai cikkek]; irattartók [papíráru]; irodai felszerelések, a bútorok

kivételével; íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek; írókészletek [papíráruk]; írókréta; írómappák; írópalák;

írószerek; írótollak; írótollak aranyból; iskolaszerek [papíráruk]; ívek [papíráruk]; javítófolyadékok [irodai

cikkek]; jegyek; kalapdobazok kartonból; karakterek [számok és betűk]; karkötők íróeszközök rögzítésére;

karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartotékkartanok [papíráruk]; katalógusok; kártyák; képek;

képregények; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; levelezőlapok; levélkosarak;

levélpapír; magazinok, revük [időszaki lapok]; matricák, lehúzóképek; másolópapír [papíráru]; naptárak;

noteszok; nyomatok [metszetek]; nyomdai betűk; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk;

nyomtatványok; öntapadó címkék [papíráruk]; öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási használatra; papír;

papírzsebkendők; pecsétbélyegek; pecsételő anyagok papíripari használatra; plakátok, falragaszok papírból vagy

kartonból; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok; radírgumik; rajzeszközök;

rajzfelszerelések; rézkarcok, gravűrök; szalvéták, papírból; számok [nyomdai karakterek]; szemeteszsákok

papírból vagy műanyagból; színes olajnyomatok; szobrocskák, figurák papírmaséból; szórólapok;

szövegkiemelők [filctollak]; tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására; tányéralátétek papírból; toalettkendők

papírból; toll- és ceruzatartók, asztali tollak [irodai cikkek]; tollszárkapcsok; tollszártartók; tolltartók; tolltörlők;

töltőceruzák, csavarirónok; töltőtollak; újságok; üdvözlőlapok/kártyák; világító papír; vízfestmények, akvarellek;

vonalzók rajzoláshoz; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez; zászlók

 papírból; zenélő üdvözlőlapok.

 18    Hámok kutyáknak; hámok szerelvényei; szájkosarak kutyáknak; nyakörvek kutyáknak; pórázok kutyáknak

 bőrből; állatok részére készült ruha.

 25    Ruházat; felsőruházat; kesztyűk (ruházat); kezeslábasok (felsőruházat); készruhák; ujjatlan kesztyűk;

vízhatlan ruházat; zoknik; övek; pénztartó övek (ruházat); sapkák; sálak; sporttrikók; pólók; svájcisapkák,

barettek; szemellenzők (sapkán); térdnadrágok; nadrágok; mellények; melegítők, szvetterek; lábszárvédők,
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kamáslik; kabátok; bőrruházat; csuklyák, kapucnik (ruházat); fejfedők (kalapáruk); fejszalagok (ruházat);

felsőkabátok, felöltők; egyenruhák; pulóverek; tornaruházat; dzsekik; ingek; műbőr ruházat; kapucnis

 felsőruházat.

 28    Védőnadrágok sportolóknak (sportcikkek), védőtömések (sportruházathoz); kesztyűk (játékok tartozékai);

 játékszerek kedvtelésből tartott állatoknak, labdák játékokhoz.

  39    Mentés(i szolgáltatások).

 41    Állatidomítás; állatkertek szolgáltatásai; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kollégiumok,

internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatás; oktatási tárgyú információk ; szabadidős

 létesítmények rendelkezésre bocsátása.

  43    Állatpanziók.

  45    Kisállatok felügyelete [helyben].

 ( 111 )  212.954

 ( 151 )  2014.06.16.

 ( 210 )  M 13 02887

 ( 220 )  2013.10.03.

 ( 732 )  Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kenyér és kenyérfélék, péksütemények, süteménytészták, kekszek, lúgosító kenyérféleségek,

péksütemények és süteménytészták, nevezetesen mindenfajta kenyér, ciabatta, fűszerezett és nem fúszerezett

zsemlék, baguettek, bagelek, croissantok, valamennyi felsorolt áru hűtött, fagyasztott, nem hűtött és nyers

 formában is.

 ( 111 )  212.955

 ( 151 )  2014.06.16.

 ( 210 )  M 13 02885

 ( 220 )  2013.10.03.

 ( 732 )  PERÓ GÁZ Kft., Kaposvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém tömegcikkek; fémcsövek és csővezetékek; acél nyers vagy félig

megmunkált állapotban; acélcsövek; acél védőcső; kazánfüstcső; acélrudak; dobozok fémből; fémtartályok;

nyitott tágulási tartály; sínek fémből; fali mérő szerelősín; fali szabályozó- és mérő szerelősín; szabályozó

védőszekrény; előkerti-, fali-, falba építhető házi és egyedi gázfogadó védőszekrény; előkerti alépítmény; előkerti

 főelzáró tartó; előkerti mérős alépítmény; előkerti utólagos alépítmény.

9    Mérő-, jelző-, ellenőrző berendezések; szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; mérő, észlelő és felügyeleti készülékek, kijelzős szabályozókészülékek; gázáramlás-mérők;

nyomásmérő; szabályozó állomás; mérőállomás; iker mérőállomás; szabályozó- és mérőállomás; iker szabályozó-

 és mérőállomás; előkerti-, fali-, falba építhető házi és egyedi gázfogadó állomás.
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 ( 111 )  212.956

 ( 151 )  2014.06.16.

 ( 210 )  M 13 03873

 ( 220 )  2013.12.30.

 ( 732 )  Swiss Pharma International AG, Zürich (CH)

 ( 740 )  dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ACIDOLITON

 ( 511 )  5    Diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; humán étrend kiegészítők.

 ( 111 )  212.957

 ( 151 )  2014.06.16.

 ( 210 )  M 13 03664

 ( 220 )  2013.12.05.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  212.958

 ( 151 )  2014.06.16.

 ( 210 )  M 13 03472

 ( 220 )  2013.11.25.

 ( 732 )  Zóka-Dani József, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; beszerzői szolgáltatások

[áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben

megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése; iratmásolás; marketing; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének

kereskedelmi adminisztrációja; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámanyagok terjesztése; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési

 konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

 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; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; építési tervkészítés; építészet; építészeti konzultáció; energiatakarékossági tanácsadás;

energia audit; minőségellenőrzés; műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése;

szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; számítógép programok adatainak és adatoknak az

 átalakítása; számítógép programok installációja.

 ( 111 )  212.959

 ( 151 )  2014.06.16.

 ( 210 )  M 13 03275

 ( 220 )  2013.11.08.

 ( 732 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 12. szám, 2014.06.30.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1284



 ( 541 )  Budapest Airport Runway Run

 ( 511 )   35    Reklámozás.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  212.960

 ( 151 )  2014.06.16.

 ( 210 )  M 13 03287

 ( 220 )  2013.11.08.

 ( 732 )  BestByte KFT. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Seszták Miklós ügyvéd, Kisvárda

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.961

 ( 151 )  2014.06.16.

 ( 210 )  M 13 03471

 ( 220 )  2013.11.25.

 ( 732 )  Modell & Hobby Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gyarmati János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Elektronikus céltáblák, gördeszkák, játékautók, játék babák, játék léggömbök, játék pisztolyok, játék

sárkányok, játék automaták nem érmebedobással működőek, nem kizárólag televíziós vevőkészülékkel

használhatók, játékgolyók, játékkártyák, játékok, játékszerek, készülékek elektronikus játékokhoz, amelyek nem

kizárólag tv vevőkészülékekkel működtethetők, kirakós játékok [puzzle], labdák labdajátékokhoz, légpuskák

[játékszerek], plüss játékszerek, plüssmackók, sakkjátékok, sárkányrepülőgépek, siklóernyők, táblajátékok,

távirányítású játékjárművek, teke, kugli [játékok], építőjátékok, építőkockák [játékszerek], trükkös játékok,

rádiótávvezérlésű modellautók, modellmotorok, modellhelikopterek, modellhajók, modellrepülők, modelltankok,

elektromos vasútmodellek (mozdonyok, kocsik), műanyag makettek (ragasztható, pattintható), fém játékautók,

modelljáték kiegészítők, gyermekjátékok, társasjátékok, bébi játékok, játéksárkányok, műanyag gyermekjátékok,

fém gyermekjátékok, fa gyermekjátékok, zsetonok játékokhoz, babaházak, babaruhák, babaszobák, bábuk,
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marionettek, búgócsigák [játékszerek] bűvészkellékek, dobókockák [játékok] dominójátékok, mobilok

 [játékszerek], összeszerelhető méretarányos modellek [játékok], távirányítású játékjárművek, trükkös játékok.

 ( 111 )  212.962

 ( 151 )  2014.06.16.

 ( 210 )  M 13 02883

 ( 220 )  2013.10.03.

 ( 732 )  Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  DOGRUN

 ( 511 )   18    Hámok állatoknak, pórázok állatoknak, nyakörvek állatoknak, takarók, fekhelyek állatoknak.

  28    Játékszerek kedvtelésből tartott állatoknak, sport felszerelések kedvtelésből tartott állatok részére.

  31    Tápanyagok állatok számára; maláta, táplálék kedvtelésből tartott állatoknak, termékek állati alomhoz.

A rovat 104 darab közlést tartalmaz. 
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