
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  212.428

 ( 151 )  2014.04.01.

 ( 210 )  M 08 00509

 ( 220 )  2008.02.19.

 ( 732 )  Nyúl Tamás András, Soltvadkert (HU)

 ( 740 )  Dr. Sasvári Gabriella S.B.G.& K. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  212.787

 ( 151 )  2014.05.28.

 ( 210 )  M 09 02037

 ( 220 )  2009.07.13.

 ( 732 )  dr. Szalay Viktor, Tiszafüred (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ivóvíz.

 ( 111 )  213.089

 ( 151 )  2014.07.11.

 ( 210 )  M 12 03006

 ( 220 )  2012.08.21.

 ( 732 )  Friesland Brands B.V., 3818 LE Amersfoort (NL)

 ( 740 )  dr. Lantos Judit, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 dr. Pethő Árpád, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  Főzőmester

 ( 511 )   29    Főzőkrém, tej és tejtermékek és étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  213.116

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03561

 ( 220 )  2013.11.28.

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

 ( 740 )  dr. Kovács B. Gábor, Kovács B. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
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(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.117

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03562

 ( 220 )  2013.11.28.

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

 ( 740 )  dr. Kovács B. Gábor, Kovács B. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.118

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03156

 ( 220 )  2013.10.30.

 ( 732 )  HOUSE SALAD Hungary Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Saláták; hidegkonyhai készítmények; gyümölcssaláták, húskocsonya, zöldségsaláták.

  30    Ketchup szósz; majonéz; mustár; szendvicsek; szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások).

 ( 111 )  213.119
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 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03167

 ( 220 )  2013.10.31.

 ( 732 )  Magyar Víziközmű Szövetség, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Víztől szóló tájékoztató kiadványok, gyerekeknek szóló kifestő füzetek, játékos feladatfüzetek; víz

 témájában írt oktatási célú kiadványok.

  21    Víz tárolásához szükséges edények, tartályok, egyéb konyhai eszközök.

  25    Felső ruházat, baseball sapka.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Víz témában tartott oktatás, szakmai képzés; csapvíz népszerűsítését célzó rendezvények, sport- és kulturális

 programok.

 ( 111 )  213.120

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03353

 ( 220 )  2013.11.15.

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

 ( 740 )  Dr. Hegybíró Ágnes, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, árubemutatás, eladási propaganda mások számára,

előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz 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, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, marketing, on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész állapotba hozása,

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

reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése, sajtófigyelés, segítségnyújtás üzletvezetéshez,

statisztikák összeállítása, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, számítógépes nyilvántartások kezelése,

szövegfeldolgozás, szponzorok felkutatása, telemarketing szolgáltatások, tördelési szolgáltatások hirdetési

célokból, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési

 konzultáció, üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások, vásárlási megrendelések ügyintézése.

 38    Digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás], elektronikus

levelezés, e-mail, felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, hozzáférés biztosítása

adatbázisokhoz internetes beszélgetőszobák biztosítása, internetes fórumok biztosítása, telefonok kölcsönzése,

tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján], üdvözlőkártyák továbbítása

online, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével üzenetek küldése, üzenetküldő készülékek

 bérlete, videokonferencia szolgáltatások.

 41    Coaching [tréning], elektronikus desktop kiadói tevékenység, élő előadások bemutatása, elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line kiadása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fényképészet,

filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket, fordítói szolgáltatások gyakorlati képzés [szemléltetés], konferenciák

szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, levelező tanfolyamok,
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oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők,

szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szinkronizálás, szövegek

kiadása, (nem reklámcélú-), szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, tördelési szolgáltatások,

 nem hirdetési célokra, versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba, dokumentumok

digitalizálása [szkennelés], hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete, hosting szolgáltatások web oldalakhoz,

honlap dizájn tanácsadás, klinikai próbák, számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása

számítógép programok installációja, számítógép programok sokszorosítása, számítógép szoftver tanácsadás

számítógépes rendszerek tervezése, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerűsítése,

számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása, szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS], tudományos

 kutatás, web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  213.121

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03553

 ( 220 )  2013.11.27.

 ( 732 )  REC-PLUS Hulladékhasznosító és Feldolgozó Kft. 100%, Gyöngyös (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  213.122

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 14 00188

 ( 220 )  2014.01.22.

 ( 732 )  dr. Túri József, Cegléd (HU)

 dr. Túri Józsefné, Cegléd (HU)

 ( 541 )  TÚRI POLIKLINIKA

 ( 511 )   41    Oktatás.

  44    Egészségügyi szolgáltatás.

 ( 111 )  213.123

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03554

 ( 220 )  2013.11.27.

 ( 732 )  Nettárs Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Veresegyház (HU)

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.124

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 14 00053

 ( 220 )  2014.01.08.

 ( 732 )  Baratunkafold.hu Ökotáskák Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  baratunkafold.hu

 ( 511 )   18    Táskák; bevásárló táskák; hétköznapi utcai táskák; kézitáskák; oldaltáskák, tarisznyák.

 ( 111 )  213.125

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 14 00051

 ( 220 )  2014.01.08.

 ( 732 )  Rónaszéki Péter, Budapest (HU)

 ( 541 )  Világokat építünk

 ( 511 )  19    Akvárium szerkezetek; akváriumi díszkövek; akváriumi kavics; akváriumi homok; kődíszek

akváriumokhoz; dekorációs tárgyak akváriumok díszítésére természetes vagy műkőből, betonból, műanyagból

vagy fából; szobrocskák természetes vagy műkőből, betonból, műanyagból vagy fából; szobrok természetes vagy

műkőből, betonból, műanyagból vagy fából; palák, palás kőzetek; gránit; márvány; mészkő; kő; terméskő;

 kőfaragványok.

 21    Akváriumok; terráriumok; szobai akváriumok; szobai terráriumok [viváriumok]; aranyhal akváriumok;

gömbakváriumok; akváriumfedők; akvárium díszek; állványok beltéri akváriumokhoz (nem bútorok); dekorációs

 tárgyak akváriumok díszítésére porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből.

 37    Akváriumok és terráriumok készítése, telepítése, karbantartása, tisztítása és javítása; akváriumokhoz és

terráriumok alkalmazott szivattyúk, továbbá világító-, melegítő-, fütő-, vízforgató és vízkezelő berendezések

 üzembe helyezések, karbantartása és javítása.

  42    Tanácsadási szolgáltatások akváriumok tervezésével kapcsolatban.

 ( 111 )  213.126

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03757

 ( 220 )  2013.12.12.

 ( 732 )  LDS Disztribútor Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kató Zoltán, 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 )  213.127

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03362

 ( 220 )  2013.11.18.
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 ( 732 )  dr. Juhász Máté, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Zenekarok szolgáltatásai; zene összeállítása; zenei produkciók; előadóművészek szolgáltatásai; hangstúdiók

szolgáltatásai; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; oktatás; gyakorlati képzés [szemléltetés];

coaching [tréning]; rádió- és televízióprogramok készítése; show-műsorok; szemináriumok rendezése és vezetése;

szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); audioberendezések kölcsönzése;

 fogadások tervezése [szórakoztatás]; hangversenyek szervezés és lebonyolítása.

 ( 111 )  213.128

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03352

 ( 220 )  2013.11.15.

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

 ( 740 )  Dr. Hegybíró Ágnes, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, árubemutatás, eladási propaganda mások számára,

előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz 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, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, marketing, on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész állapotba hozása,

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

reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése, sajtófigyelés, segítségnyújtás üzletvezetéshez,

statisztikák összeállítása, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, számítógépes nyilvántartások kezelése,

szövegfeldolgozás, szponzorok felkutatása, telemarketing szolgáltatások, tördelési szolgáltatások hirdetési

célokból, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési

 konzultáció, üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások, vásárlási megrendelések ügyintézése.

 38    Digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás], elektronikus

levelezés, e-mail, felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, hozzáférés biztosítása

adatbázisokhoz internetes beszélgetőszobák biztosítása, internetes fórumok biztosítása, telefonok kölcsönzése,

tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján], üdvözlőkártyák továbbítása

online, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével üzenetek küldése, üzenetküldő készülékek

 bérlete, videokonferencia szolgáltatások.

 41    Coaching [tréning], elektronikus desktop kiadói tevékenység, élő előadások bemutatása, elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line kiadása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fényképészet,

filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket, fordítói szolgáltatások gyakorlati képzés [szemléltetés], konferenciák

szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, levelező tanfolyamok,

oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők,

szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szinkronizálás, szövegek

kiadása, (nem reklámcélú-), szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, tördelési szolgáltatások,

 nem hirdetési célokra, versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba, dokumentumok

digitalizálása [szkennelés], hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete, hosting szolgáltatások web oldalakhoz,

honlap dizájn tanácsadás, klinikai próbák, számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása
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számítógép programok installációja, számítógép programok sokszorosítása, számítógép szoftver tanácsadás

számítógépes rendszerek tervezése, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerűsítése,

számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása, szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS], tudományos

 kutatás, web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  213.129

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03349

 ( 220 )  2013.11.15.

 ( 732 )  Játék-Mester Közhasznú Alapítvány, Sarud (HU)

 ( 740 )  dr. Tamás Károly, Budapest

 ( 541 )  Tisz(t)a-tó Ökofesztivál és Programsorozat

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.130

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 02571

 ( 220 )  2013.09.09.

 ( 732 )  Perlaky-Papp József, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Készülékek kullancsok által terjesztett betegségek gyógyítására, csipeszek gyógyászati, orvosi használatra.

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

  44    Kullancsok által terjesztett betegségekkel kapcsolatos orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  213.131

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03556

 ( 220 )  2013.11.28.

 ( 732 )  Díjbeszedő Holding Zrt. 1/2, Budapest (HU)

 Díjbeszedő Üzemeltetési és Szolgáltatási Kft. 1/2, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Gábor, Budapest

 ( 541 )  DKONTO

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.132

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03367

 ( 220 )  2013.11.18.

 ( 732 )  Kovács János, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Ráthonyi Rita, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  40    Fényképnyomás, fényszedési szolgáltatások, könyvkötészet, laminálás, nyűjtás, lézeres bekarcolás,

 mintanyomás, nyomdai szolgáltatások, ofszetnyomás, selyemszitanyomás, színválasztás.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba, dokumentumok

 digitalizálása (szkennelés), grafikusművészi tervezési szolgáltatások.

 ( 111 )  213.133

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 14 00042

 ( 220 )  2014.01.07.

 ( 732 )  Mokka Sas Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  213.134

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03293

 ( 220 )  2013.11.11.

 ( 732 )  Agriapipe Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Acélcsövek; akna rácsok, búvónyílásfedelek fémből; csatlakozók fémből; csőelágazások fémből; csőhálózat

fémből; esőtoldatok fémből; elosztóvezetékek fémből csővezetékekhez; ereszcsatornák fémből; erősítő,

merevítőanyagok fémből csövekhez; fém bélésgyűrűk; fémcsövek; fémgyűrűk; kapcsolóhüvelyek csövekhez

fémből; karimák, gallérok fémből; karmantyúk, hüvelyek; könyökcsövek fémből; lefolyócsövek fémből; lefolyók,

vízelvezető csatornák fémből; nyomócsövek fémből; szelepek fémből, nem géprészek; szorítókengyelek

csövekhez; tolózárak; tömítőfedelek fémből; utcai vízelvezetők fémből; vízcsövek fémből; vízvezeték szelepek

 fémből.
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 37    Csővezetékek felszerelése és karbantartása; építés; építkezések felügyelete; gépek üzembehelyezése és

karbantartása; javítási tárgyú információk; konzultáció konstrukciókról; kútfúrás; szigetelési szolgáltatások;

 tisztítógépek kölcsönzése; útburkolás; vízszigetelés; vízvezetékszerelés; vízelvezető szivattyúk bérlése.

 42    Építési tervkészítés; építészet; építészeti konzultáció; műszaki szakértői tevékenység; műszaki

tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; vegyelemzés, kémiai

 analízis.

 ( 111 )  213.135

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03103

 ( 220 )  2013.10.25.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  213.136

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03876

 ( 220 )  2013.12.30.

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

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

 ( 541 )  KIDO GARDO

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

 ( 111 )  213.137

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03292

 ( 220 )  2013.11.11.

 ( 732 )  Agriapipe Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  AGRIAPIPE

 ( 511 ) 6    Acélcsövek; akna rácsok, búvónyílásfedelek fémből; csatlakozók fémből; csőelágazások fémből; csőhálózat

fémből; esőtoldatok fémből; elosztóvezetékek fémből csővezetékekhez; ereszcsatornák fémből; erősítő,

merevítőanyagok fémből csövekhez; fém bélésgyűrűk; fémcsövek; fémgyűrűk; kapcsolóhüvelyek csövekhez

fémből; karimák, gallérok fémből; karmantyúk, hüvelyek; könyökcsövek fémből; lefolyócsövek fémből; lefolyók,

vízelvezető csatornák fémből; nyomócsövek fémből; szelepek fémből, nem géprészek; szorítókengyelek

csövekhez; tolózárak; tömítőfedelek fémből; utcai vízelvezetők fémből; vízcsövek fémből; vízvezeték szelepek

 fémből.

 37    Csővezetékek felszerelése és karbantartása; építés; építkezések felügyelete; gépek üzembehelyezése és

karbantartása; javítási tárgyú információk; konzultáció konstrukciókról; kútfúrás; szigetelési szolgáltatások;

 tisztítógépek kölcsönzése; útburkolás; vízszigetelés; vízvezetékszerelés; vízelvezető szivattyúk bérlése.

 42    Építési tervkészítés; építészet; építészeti konzultáció; műszaki szakértői tevékenység; műszaki

tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; vegyelemzés, kémiai

 analízis.

 ( 111 )  213.138

 ( 151 )  2014.07.16.
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 ( 210 )  M 13 03695

 ( 220 )  2013.12.09.

 ( 732 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

 ( 541 )  Szerencsi Szenior

 ( 511 )  30    Csokoládéféleségek; csokoládétermékek; táblás csokoládétermékek; édességek; kekszek; ostyák; cukorkák;

 parányok.

 ( 111 )  213.139

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 00947

 ( 220 )  2013.04.10.

 ( 732 )  Budget Rent A Car System, Inc. (a Delaware corporation), Parsippany, New Jersey (US)

 ( 300 )  85/842,894 2013.02.06. US

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

 ( 541 )  BUDGET

 ( 511 ) 9    Elektromos és tudományos célra szolgáló berendezések; számítógép szoftver járműkölcsönző irodák részére a

foglalások és a járművek nyomon követésére és a járművekre, az ügyfelekre és a bérlésekre vonatkozó adatok

karbantartására; járműkölcsönzések rögzítésével kapcsolatos számítógép szoftverek; letölthető szoftverek

mobilalkalmazásokhoz járműkölcsönzési és lízing szolgáltatásokhoz; Globális Helymeghatározó Rendszer (GPS);

számítógépeket tartalmazó interaktív internet terminálok, számítógépes hardverek, számítógép perifériák és

számítógép operációs szoftverek járműkölcsönző és lízing szolgálatok használatára; navigációs készülékek

járművek részére; műholdas rádiók; telekommunikációs és adathálózati hardverek, nevezetesen hang-, adat- és

videós közlemények összetett hálózati infrastruktúrákon és kommunikációs protokollokon keresztül történő

 átadására és összegyűjtésére szolgáló eszközök.

 12    Járművek, személygépkocsik, autóbuszok; buszok és szerkezeti elemeik; rendszámtábla keretek;

gépjárművek, nevezetesen személygépkocsik, teherautók, furgonok, sportcélú haszonjárművek és azok szerkezeti

 elemei; utánfutók.

 16    Papíráruk és nyomtatványok; könyvecskék az utazás, a járműkölcsönzés és a szállítás területén; naptárak;

utazási témájú képes újságok; tollak; turisztikai brosúrák; útikönyvek, térképek, formanyomtatványok, nyomtatott

anyagok, nevezetesen feliratok, könyvek, kézikönyvek, tervezetek, hírlevelek, tájékoztató kártyák és brosúrák az

 utazás, a járműkölcsönzés és a szállítás területén.

 35    Reklámozási és üzleti szolgáltatások, üzleti adminisztráció a szállítás és házhozszállítás területén;

ügyfélhűség szolgáltatások és ügyfélklub szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámozási célokhoz;

segítségnyújtás az üzleti menedzsmentben járműkölcsönző és lízing létesítmények létrehozásához és/vagy

működtetéséhez; internetes kiskereskedelmi szolgáltatások gépjárművekhez; ösztönző jutalom programok

biztosítása ügyfelek részére hűségpontok kibocsátása és feldolgozása útján a vállalat áruinak és szolgáltatásainak

internetes vásárlásáért; ösztönző jutalom programok biztosítása ügyfelek részére hűségkuponok kibocsátása és

feldolgozása útján a közreműködő vállalkozások szolgáltatásainak gyakori használatáért; járművek

bérbeadásának menedzselése a közszférában; szállítási dokumentáció biztosítása mások részére; szállítás

 menedzsment szolgáltatások, nevezetesen személyszállítás tervezése és szervezése mások számára.

  36    Kuponok biztosítása szállítási költségek kifizetéséhez.

 37    Javítási szolgáltatások; sürgősségi közúti segítségnyújtási szolgáltatások nevezetesen közúti

segítségnyújtást, gumicserét, sürgősségi üzemanyag biztosítást, az akkumulátor betolásos indítását igénylő

 telefonhívások fogadása.

 39    Szállítási és raktározási szolgáltatások; utazások szervezése; autóbuszos szállítás, autóbérlés; gépkocsival

történő szállítás; sofőr szolgáltatások; utazással kapcsolatos intézkedések szervezése egyének és csoportok

számára; közúti sürgősségi segítségnyújtási szolgáltatások, nevezetesen vontatás, csörlős vontatás és

kulcsszállítási szolgáltatások; személygépkocsi lízing; autólízing; teherautólízing; gépjármű-lízing; szállítással
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kapcsolatos foglalások; szállítással kapcsolatos internetes foglalási szolgáltatások; utas szállítás; interneten

kutatható, utazással kapcsolatos tájékoztatást nyújtó számítógépes adatbázis biztosítása; utazási tájékoztatás

nyújtása; bérelt autók foglalása; furgon bérlés; GPS berendezések bérlése navigáció céljára; teherautó bérlés;

gépjárművek bérlése; utas szállítás; szállítással kapcsolatos tanácsadás; szállítással kapcsolatos tájékoztatás;

utazási ügynökségi szolgáltatások, nevezetesen szállítással kapcsolatos foglalások; szállítási foglalásokkal

 kapcsolatos szolgáltatások; utazási klubok; útitervek kialakítása; járművezetési szolgáltatások.

  41    Oktatás és szórakoztatás; klubtagsági szolgáltatások.

 42    Számítógépes és tudományos szolgáltatások; internetes oldalak kialakítása utasok számára utazások

 foglalása céljából.

 ( 111 )  213.140

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 02503

 ( 220 )  2013.09.02.

 ( 732 )  Dr. Melis Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  213.141

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03877

 ( 220 )  2013.12.30.

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

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

 ( 541 )  BOBOTIC

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

 ( 111 )  213.142

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03502

 ( 220 )  2013.11.26.

 ( 732 )  Mary-Ker Pasta Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 554 )

 ( 511 )  30    Magarországról származó malomipari termékek, lisztek, lisztből és egyéb gabonaörleményekből-,

gabonakészítményekből készült termékek; tésztafélék, száraztészták; gluténmentes tésztaféleségek, különféle

 félkész tészták.

  35    Tésztaféleségek kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  213.143

 ( 151 )  2014.07.16.
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 ( 210 )  M 13 03295

 ( 220 )  2013.11.11.

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

 ( 740 )  dr. Fónagy Kitti, Budapest

 ( 541 )  LABOR-KÁVÉ

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  213.144

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03875

 ( 220 )  2013.12.30.

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

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

 ( 541 )  STARAZOLIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  213.145

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03696

 ( 220 )  2013.12.09.

 ( 732 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

 ( 541 )  Szerencsi Junior

 ( 511 )  30    Csokoládéféleségek; csokoládétermékek; táblás csokoládétermékek; édességek; kekszek; ostyák; cukorkák;

 parányok.

 ( 111 )  213.146

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03683

 ( 220 )  2013.12.07.

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

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

  

( 554 )

 ( 511 )   29    Étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  213.147

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 02515

 ( 220 )  2013.09.03.

 ( 732 )  Petrus György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Petrus Szabolcs, München

 ( 541 )  Csíksomlyó Expressz

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és reklámozása; utazásszervezés; vasúti személyszállítás, zarándokszállítás.

  43    Vendéglátás szolgáltatás; ideiglenes szállásadás.
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 ( 111 )  213.148

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 02514

 ( 220 )  2013.09.03.

 ( 732 )  Petrus György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Petrus Szabolcs, München

 ( 541 )  Székely gyors

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és reklámozása; utazásszervezés; vasúti személyszállítás, zarándokszállítás.

  43    Vendéglátás szolgáltatás; ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  213.149

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 02916

 ( 220 )  2013.10.07.

 ( 732 )  Kunság-Szesz Zrt., Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Vodka.

 ( 111 )  213.150

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 00948

 ( 220 )  2013.04.10.

 ( 732 )  Budget Rent A Car System, Inc. (a Delaware corporation), Parsippany, New Jersey (US)

 ( 300 )  85/842,885 2013.02.06. US

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

 ( 541 )  BUDGET

 ( 511 ) 9    Műholdas rádiók; telekommunikációs és adathálózati hardverek, nevezetesen hang-, adat- és videós

kommunikációk összetett hálózati infrastruktúrákon és kommunikációs protokollokon keresztül történő átadására

 és összegyűjtésére szolgáló eszközök.

 12    Autóbuszok; buszok és szerkezeti elemeik; rendszámtábla keretek; gépjárművek, nevezetesen személyautók,

 teherautók, furgonok, sportcélú haszonjárművek szerkezeti elemei; utánfutók.

 16    Turisztikai brosúrák; útikönyvek, formanyomtatványok, nyomtatott anyagok, nevezetesen feliratok,

könyvek, kézikönyvek, tervezetek, tájékoztató kártyák és brosúrák az utazás, a járműkölcsönzés és a szállítás

 területén.

 35    Üzleti adminisztráció szállítás és házhozszállítás területén; járművek bérbeadásának menedzselése a

közszférában; szállítás menedzsment szolgáltatások, nevezetesen személyszállítás tervezése és szervezése mások

 számára.

 39    Sofőr szolgáltatások; utas szállítás; interneten kutatható, utazással kapcsolatos tájékoztatást nyújtó

 számítógépes adatbázis biztosítása; utazási klubok; járművezetési szolgáltatások.

 ( 111 )  213.151

 ( 151 )  2014.07.16.
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 ( 210 )  M 13 01545

 ( 220 )  2013.05.31.

 ( 732 )  HUNGARIA INTERMODAL Kombinált Fuvarozást Szervező Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Papp Margit, Kocsis és Papp Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Hungaria Intermodal

 ( 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.152

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03874

 ( 220 )  2013.12.30.

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

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

 ( 541 )  ACIDOLAC

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

 ( 111 )  213.153

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03748

 ( 220 )  2013.12.12.

 ( 732 )  Aquarius-Aqua Kft., Cegléd (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  213.154

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 02964

 ( 220 )  2013.10.10.

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

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

 ( 541 )  1x1 vitaday vitaminpótlás finoman!

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények.
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 ( 111 )  213.155

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 02385

 ( 220 )  2013.08.22.

 ( 732 )  K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fodor Hajnalka, Budapest

 ( 541 )  K&H gyógyvarázs mesedoktor

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek, ezen belül bankügyletek, biztosítások

 egészségügyi szolgáltatások, kórházi szolgáltatások, orvosi szolgáltatások vonatkozásában.

  44    Egészségügyi szolgáltatások, kórházi szolgáltatások, orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  213.156

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03746

 ( 220 )  2013.12.11.

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

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

 ( 541 )  NIGHT N DAY MULTIVITAMIN

 ( 511 )  5    Bébiételek; tápszerek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  213.157

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03560

 ( 220 )  2013.11.28.

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

 ( 740 )  dr. Kovács Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.158

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03558

 ( 220 )  2013.11.28.

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

 ( 740 )  dr. Kovács Gábor, Budapest

 ( 541 )  LEOFON

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
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termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.159

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03749

 ( 220 )  2013.12.12.

 ( 732 )  Terbe János, Törökbálint (HU)

 ( 541 )  TERBE

 ( 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).

 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).

 ( 111 )  213.161

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03752

 ( 220 )  2013.12.12.

 ( 732 )  Bálinti Polgári Közéleti Egyesület, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. WÉBER JUDIT ÜGYVÉDI IRODA, BUDAPEST

 ( 541 )  Bálinti Tükör

 ( 511 )   41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása.

 ( 111 )  213.162

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03350

 ( 220 )  2013.11.15.

 ( 732 )  Medimpex Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

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

 ( 111 )  213.163
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 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03742

 ( 220 )  2013.12.11.

 ( 732 )  "DA-VI" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Veresegyház (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 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 )  213.164

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03559

 ( 220 )  2013.11.28.

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

 ( 740 )  dr. Kovács Gábor, Budapest

 ( 541 )  LEOKON

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.165

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03547

 ( 220 )  2013.11.26.

 ( 732 )  Hazai Építőgép Társulás Kft. 100%, Üllő (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).
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 ( 111 )  213.167

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03364

 ( 220 )  2013.11.18.

 ( 732 )  NET VET Pénzügyi, Állategészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Elek László, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények állatok számára; állategészségügyi készítmények állatgyógyászati

használatra; állatgyógyászati használathoz alkalmazott diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők állatok

 számára; fertőtlenítőszerek állatok számára.

  31    Tápanyagok állatok számára.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok részére.

 ( 111 )  213.168

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03164

 ( 220 )  2013.10.31.

 ( 732 )  Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  dr. Zimányi Diána, Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Helyben sütött pékáru, kenyér, kiflik, zsemlék, egyéb pékáru, aprósütemény, teasütemény, briós,

 gabonakészítmények, keksz, lepények, liszttartalmú ételek, mézeskalács, quiche, sütemények.

 ( 111 )  213.169

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 13 03161

 ( 220 )  2013.10.30.

 ( 732 )  TBL Licensing LLC, New Hampshire (US)

 ( 300 )  85922815 2013.05.03. US

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházat, felsők, alsók, szoknyák, sortnadrágok, ruhák, pulóverek, mellények, dzsekik, kabátok, overallok,

alsóneműk, fehérneműk, harisnyaáru, zokni, hálóruhák, szabadidő ruházat, kesztyűk, egyujjas kesztyűk,

síoverallok; snowboard öltözékek snowboard nadrágok formájában, kezeslábasok, dzsekik, mellények, kesztyűk,

 csizmák és kalapok; esőruhák, úszóruhák, lábszárvédők, fejrevalók, sálak, fejpántok, fülvédők, övek; lábbelik.

 ( 111 )  213.170

 ( 151 )  2014.07.16.
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 ( 210 )  M 14 00054

 ( 220 )  2014.01.08.

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

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; piaci tanulmányok;

 sajtófigyelés; szövegfeldolgozás; üzleti felvilágosítás; tájékoztatás.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; elektronikus desktop kiadói

tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; könyvkiadás; oktatás; oktatási tárgyú

 információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú).

 ( 111 )  213.171

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 14 00049

 ( 220 )  2014.01.08.

 ( 732 )  Barna Zoltán, Szeged (HU)

 ( 541 )  BOSINI

 ( 511 )  9    Optikai eszközök, szemüvegek, szemüvegkeretek.

  44    Optikusi szolgáltatások.

 ( 111 )  213.172

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 14 00041

 ( 220 )  2014.01.07.

 ( 732 )  Mokka Sas Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  213.173

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 14 00185

 ( 220 )  2014.01.22.

 ( 732 )  INWATECH Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   40    Vízkezelés, szennyvíztisztítás.

 ( 111 )  213.174

 ( 151 )  2014.07.16.

 ( 210 )  M 14 00052

 ( 220 )  2014.01.08.

 ( 732 )  Baratunkafold.hu Ökotáskák Kft., Budapest (HU)

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

 ( 511 )   18    Táskák; bevásárló táskák; hétköznapi, utcai táskák; kézitáskák; oldaltáskák, tarisznyák.

  25    Ruházati cikkek; felsőruházat; pólók.

 ( 111 )  213.177

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03834

 ( 220 )  2013.12.20.

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

 ( 541 )  Jovital C Duo - Együtt jár az egészséggel

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; diétás készítmények orvosi használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, diétás étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  213.178

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03836

 ( 220 )  2013.12.20.

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; diétás készítmények orvosi használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, diétás étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  213.179

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03705

 ( 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 )  213.180

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03708

 ( 220 )  2013.12.10.
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 ( 732 )  Tillmann Ildikó, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Vass György, Vass és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

  30    Lisztek és más gabonakészítmények.

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

 osztályokba.

  43    Vendéglátás, étterem, gyorsétterem, időleges szállásadás.

 ( 111 )  213.181

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03320

 ( 220 )  2013.11.13.

 ( 732 )  Kulinária Kiadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok; asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; brosúrák, vékony fűzött könyvek; fedelek, kötések,

borítók [papíráruk]; cserélhető betétlapos iratokra ráhúzható fedőlapok; csomagolópapír; daloskönyvek;

folyóiratok; füzetek; hírlevelek; ívek (papíráruk); katalógusok; képek; képregények; kézikönyvek; könyvecskék,

füzetek; könyvek; könyvjelzők; könyvkötések; könyvkötészeti cikkek; levélpapír; magazinok, revük [időszaki

lapok]; naptárak; noteszok; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadó címkék [papíráru];

öntapadószalagok papíripari vagy háztartási használatra; prospektusok; szórólapok; újságok;

 üdvözlőlapok/kártyák; vászon könyvkötéshez.

 35    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 adatházisokba való rendezése;

információknak számítógépes adatházisokba való szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökség;

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése;

közönségszolgálat; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok [röplapok,

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

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

 szabadtéri hirdetés; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Elektronikus desktop kiadói tevékenység; élő előadások bemutatása; elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása [filmek-]; filmek gyártása,

kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók, fogadások tervezése [szórakoztatás]; fotóriportok készítése; könyvkiadás;

on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatás;

show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szövegek kiadása [nem reklámcélú];

 szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás.
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 ( 111 )  213.182

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03322

 ( 220 )  2013.11.13.

 ( 732 )  Workpositive Tanácsadó Kft., Torony (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.183

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 02923

 ( 220 )  2013.10.08.

 ( 732 )  Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy József Levente, Budapest

 ( 541 )  BUDAPESTI TAVASZI FESZTIVÁL

 ( 511 )   16    Prospektusok, leporellók, szórólapok, könyvek, névjegyek, plakátok, zászlók papírból.

  24    Zászlók nem papírból.

 41    Hangversenyek, kulturális rendezvények, opera és színházi előadások, zenés és prózai rendezvények,

 bemutatók, kiállítások szervezése.

 ( 111 )  213.184

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 02919

 ( 220 )  2013.10.06.

 ( 732 )  New Health Kft, Budapest (HU)

 ( 541 )  SpeedMedical

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

  39    Betegszállítás; utaskísérés.

 44    Alkoholbetegek elvonó kezelése; aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; egészségügyi

berendezések köülcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; fizi(k)oterápia; fodrászszalonok; fogászat; gyógyhelyek

szolgáltatásai; gyógyszerészek szolgáltatásai [receptek elkészítése]; gyógyszerészeti tanácsadás; hajbeültetés;

hátgerincmasszázzsal gyógyítás; klinikák; kórházi szolgáltatások; közfürdők higiéniai célokra; laboratóriumi

megtermékenyítési szolgáltatások; manikűrszolgáltatások; masszázs; menhelyek; mesterséges megtermékenyítési

szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai; orvosi klinikák; orvosi szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére;

plasztikai sebészek szolgáltatásai; plasztikai sebészet; pszichológus szolgáltatásai; szanatóriumok; szauna

szolgáltatások; szépségszalonok; szociális otthonok; szolárium szolgáltatások; szülésznők szolgáltatásai;

 távgyógyászati szolgáltatások; tetoválás; törökfürdők; vérbanki szolgáltatások.

 ( 111 )  213.185

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 02725

 ( 220 )  2013.09.19.

 ( 732 )  Verebélyi János, Nyíregyháza (HU)
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( 546 )

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

  29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek, lekvárok.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok.

 ( 111 )  213.186

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03124

 ( 220 )  2013.10.29.

 ( 732 )  FORNAX Műszaki és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jaczó Dániel, Dr. Jaczó Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FORNAX

 ( 511 ) 9    Számítógép programok [letölthető], számítógépek, számítógépperifériák; számítógépprogramok (rögzített),

 szoftverek (rögzített).

  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 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.187

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03324

 ( 220 )  2013.11.13.

 ( 732 )  PENNY MARKET KFT., Alsónémedi (HU)

 ( 740 )  dr. Murgás-Horváth Linda, Alsónémedi

 ( 541 )  Mon Amour

 ( 511 )   33    Pezsgők.

 ( 111 )  213.188

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 02344

 ( 220 )  2013.08.15.

 ( 732 )  Laptopszalon Informatikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Esztári Csaba,Esztári Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

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

 és állatok részére.
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 ( 111 )  213.189

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03312

 ( 220 )  2013.11.12.

 ( 732 )  VÁRAHÁZA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó-Strausz Dávid, Szabó-Strausz Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Váraháza

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

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

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.190

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03508

 ( 220 )  2013.11.27.

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

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

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.191

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 01954

 ( 220 )  2013.07.09.

 ( 732 )  Csoko-Láda Kft., Pécs (HU)

 ( 541 )  PÉCSI CSOKOLÁDÉ KARNEVÁL

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég; aprósütemény, teasütemény aprósütemények; aromák, az illóolajok kivételéve;

aromák süteményekhez, az illóolajok kivételével; aromás készítmények élelmezéshez; ánizsmag; cukor;

cukorkaáruk; cukormáz süteményekhez; cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények;

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

[cukrászáru]; eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat; édesítőszerek,
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(természetes); ételízesítő [fűszer]; fahéj [fűszer]; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; glutén [sikér]

étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gyömbér [fűszer]; gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru];

gyümölcsös sütemények/torták; halva [édességféle]; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kakaós termékek;

kandiscukor; karamellák [cukorkák]; kávé; kávé alapú italok; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kávéaromák;

kekszek; kerti füvek, konzervált [ízesítőszer]; malátacukor, maltóz; mandulapép; mandulás cukrászkészítmények;

mandulás cukrászsütemény; marcipán; méz; mézeskalács; pótkávé; pralinék; sütemények; szegfűszeg [fűszer];

 szerecsendió; tea; tea alapú italok; tejsodó [vaníliás krém]; vanília [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló].

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

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

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

reklámszövegek publikálása; reklámszöveg szerkesztése; szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása; televíziós

 reklámozás.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; éttermek; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéházak; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek [szállodák, panziók];

 szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 111 )  213.192

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03504

 ( 220 )  2013.11.25.

 ( 732 )  Rossmann Magyarország Kft., Üllő (HU)

 ( 740 )  Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

 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).

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

 ( 111 )  213.193

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03835

 ( 220 )  2013.12.20.

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

 ( 541 )  Cralex - és a hasmenésnek vége lesz

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; diétás készítmények orvosi használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, diétás étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  213.194

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 14 00605

 ( 220 )  2014.02.27.
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 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  213.195

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03636

 ( 220 )  2013.12.03.

 ( 732 )  Jurasits Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jurasits Zsolt, Budapest

 ( 541 )  Manna-Rax

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  213.196

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03635

 ( 220 )  2013.12.03.

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

 ( 740 )  Ujhelyi Sándor, Bodrogkeresztúr

  
( 591 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  213.197

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03445

 ( 220 )  2013.11.22.

 ( 732 )  Hirko Ipari Kft., Nagymaros (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; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  213.198
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 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03043

 ( 220 )  2013.10.18.

 ( 732 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tímár Szilvia, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás.

 ( 111 )  213.199

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 02661

 ( 220 )  2013.09.16.

 ( 732 )  Washworld Kft 100%, Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Autómosó reklámozása, reklámanyagok terjesztése.

  37    Autómosás.

 ( 111 )  213.200

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 14 00240

 ( 220 )  2014.01.28.

 ( 732 )  Huang Tianyuan, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Törköly Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  213.201

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 14 00236

 ( 220 )  2014.01.27.

 ( 732 )  Vidák László, Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, divatbemutatók szervezése promóciós

célokból, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, kereskedelmi információs ügynökségek,

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése,

manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból, marketing, on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton, rádiós reklámozás, reklámanyagok {röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidő bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek
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 publikálása, szabadtéri hirdetés, szponzorok felkutatása, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás.

 41    Szórakoztatás, sport, kulturális tevékenységek, bálok szervezése, divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célból, élő előadások bemutatása, előadóművészek szolgáltatásai, klubszolgáltatások, karaoke szolgáltatások

nyújtása, klubszolgáltatások {szórakoztatás vagy oktatás}, konferenciák szervezése, lebonyolítása, lemezlovasok

szolgáltatásai, show-műsorok, show-műsorok szervezése {impresszáriók szolgáltatásai), zenei produkciók,

 zenekarok szolgáltatásai.

 43    Vendéglátás (élelmezés), bár (szolgáltatások); éttermek, főzőberendezések bérlete, székek, asztalok,

 asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése, önkiszolgáló éttermek, kávéházak, vendéglátóipar.

 ( 111 )  213.202

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03831

 ( 220 )  2013.12.18.

 ( 732 )  Jungné Penyák Erika, Makó (HU)

 Sárdi Zoltán, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 38    Személyek közösségi és privát jellegű kommunikációjának, kapcsolattartásának biztosítása elektronikus

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

biztosítása internetes hálózaton; információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtása elektronikus

 hírközlési hálózaton és eszközökön.

 41    Ismeretterjesztő információk szolgáltatása, megosztása, nyilvánossághoz közvetítése gyermekneveléssel,

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

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

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

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

információcseréjének biztosítása útján, szórakoztató és ismeretterjesztő írott és audiovizuális tartalom

 szolgáltatása.

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

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

 ( 111 )  213.203

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03824

 ( 220 )  2013.12.19.

 ( 732 )  Czakó Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  GloWtech

 ( 511 ) 9    Optikai, életmentő berendezések és felszerelések; világító közlekedésbiztonsági jelek, útjelzők közlekedési

 balesetek megelőzésére; munkavédelmi jelzések és eszközök.

 19    Nem fém építőanyagok; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből készült hordozható szerkezetek;
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 fényvisszaverő útburkolatok és térkövek, kerítéselemek.

  35    Reklámozás, hirdetés.

 ( 111 )  213.204

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03823

 ( 220 )  2013.12.19.

 ( 732 )  Joint Stock Company Gazprom Neft, St-Petersburg (RU)

 ( 740 )  dr. Fábry Ágnes, Fábri és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Előtted a legjobb

 ( 511 ) 1    Fagyálló anyagok; desztillált víz; fékfolyadékok; folyadékok hidraulikus hálózatokhoz;

szervokormány-folyadékok; folyadékok sebességváltóműbe; készítmények motor hűtőanyagok felforrásának

 meggátlására.

4    Olajgáz; éghető gáz; kenőolaj; ipari olaj; üzemanyag (folyékony-); tüzelőanyag, alkohol alapú; tüzelőolaj;

üzemanyag; nem vegyi adalékanyagok motorüzemanyagokhoz; vágóolaj [folyadék]; motorolaj; kenőanyagok;

 pormegkötő készítmények sepréshez; gyertyák [világítás]; ipari olaj; ipari zsír.

  12    Személygépkocsik; gépkocsik; szélvédőtörlők.

  16    Brosúrák, vékony fűzött könyvek; könyvecskék, füzetek; toalettkendők papírból.

 30    Zsemlék; snack ételek (gabona alapú -); kakaó; bonbonok [cukorkák]; kávé; müzli; kakaó tejesital; kávé

tejjel; kávé alapú italok; tea alapú italok; csokoládéalapú italok; csokoládés tej [ital]; kakaó alapú italok;

 szendvicsek; tea; jeges tea; cukor; cukrászsütemények; sütemények.

 32    Vizek [italok]; szénsavas italok; ásványvizek [italok]; energia italok alkoholmentes italok; alkoholmentes

 gyümölcsitalok; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; gyümölcslevek.

 35    Árubemutatás; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; kirakatrendezés;

piackutatás; eladási propaganda mások számára; reklámfilmek előállítása; reklámszövegek publikálása;

szabadtéri hirdetés; reklámanyagok terjesztése; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

 célokból.

 37    Gépkocsik karbantartása és javítása; járművek karbantartása; járműfényezés; segítségnyújtás elromlott

járművekhez [javítás]; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás; benzinkút szolgáltatások

 járművek tisztítása.

  39    Áruszállítás; kamionos szállítás; fuvarozás; áruk raktározása.

  41    Szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; sportversenyek rendezése.

  43    Gyorséttermek; kávéházak; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek; bár szolgáltatások.

 ( 111 )  213.205

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03819

 ( 220 )  2013.12.19.

 ( 732 )  Extreme Digital Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Várkonyi Tamás, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
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 valamennyi áru).

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.206

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03642

 ( 220 )  2013.12.04.

 ( 732 )  Kovács Lajos, Kerepes (HU)

 Kovács Lajosné, Kerepes (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 ( 111 )  213.207

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03639

 ( 220 )  2013.12.03.

 ( 732 )  Protech Fejlesztő Kft., Paloznak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Zárak fémből.

 7    Vákuumszivattyúk.

 8    Satuk.

 9    Adatfeldolgozó készülékek.

  10    Ágyak speciális készítésűek gyógyászati célokra.

  35    Üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.

  36    Ingatlankezelés.

  37    Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

  40    Fémmegmunkálás.

  41    Oktatás.

  42    Műszaki kutatás.

  45    Biztonsági zárak kinyitása.

 ( 111 )  213.208

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03638

 ( 220 )  2013.12.03.

 ( 732 )  Jurasits Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jurasits Zsolt, Budapest

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  213.209

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03624

 ( 220 )  2013.12.03.

 ( 732 )  Lázár Péter, Budakalász (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás, étterem.

 ( 111 )  213.210

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03435

 ( 220 )  2013.11.22.

 ( 732 )  HJ INVESTMENT - IPARI PARK Kft., Pécel (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlankezelés.

 ( 111 )  213.211

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03503

 ( 220 )  2013.11.26.

 ( 732 )  Hettyei Norbert, Sümeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  213.212

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03505

 ( 220 )  2013.11.27.

 ( 732 )  COFFEE CONCEPT KFT., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kunvári Antal, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé /zöld-nyers kávé otthoni pörkölésre/; kávé alapú italok; kávéaromák.

  35    Árubemutatás; reklámozás.

 ( 111 )  213.214

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03308

 ( 220 )  2013.11.12.

 ( 732 )  Orosz Attila, Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

 ( 541 )  MISS MARY WHITE

 ( 511 )  3    Vatta, vatta labda, vatta korong, kozmetikai használatra, fültisztító pálcika.

 5    Női higiéniás termékek, úgy mint tisztasági betétek, egészségügyi betétek és tamponok.

 ( 111 )  213.215

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03507

 ( 220 )  2013.11.27.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.216

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03117

 ( 220 )  2013.10.28.

 ( 732 )  Bold Agro Kft., Derecske (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   31    Gyümölcsök friss.

  32    Gyümölcslevek.

 ( 111 )  213.217

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03114

 ( 220 )  2013.10.28.

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

 ( 740 )  dr. Kovács Erika, Erste Bank Zrt., Budapest

 ( 541 )  Erste MobilePay

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.218

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 02722

 ( 220 )  2013.09.19.

 ( 732 )  Diuss Creative Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Bertalan, Dr. Kovács Bertalan Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.219

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 02917

 ( 220 )  2013.10.07.

 ( 732 )  Nagykunhús Kft., Kunhegyes (HU)

 ( 740 )  Juhász Ádám, Tiszafüred

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Kolbászáruk.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.
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  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  213.220

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03309

 ( 220 )  2013.11.12.

 ( 732 )  Szilvási Tibor, Anarcs (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Akkumulátorok, töltők, hordozható telefonok, telefonok és azok alkatrészei, kézi adó-vevők, kihangosító

 készülékek telefonokhoz, telefonkészülékek, tokok, telefonfóliák.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 39    Akkumulátorok, töltők, hordozható telefonok, telefonok és azok alkatrészei, kézi adó-vevők, kihangosító

készülékek telefonokhoz, telefonkészülékek, tokok, telefonfóliák, ezen termékek csomagolása, raktározása és

 szállítása.

 ( 111 )  213.222

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03128

 ( 220 )  2013.10.29.

 ( 732 )  Gyöngyösi Renáta, Segesd (HU)

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

 ( 541 )  INER

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

  40    Anyagmegmunkálás (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.

 ( 111 )  213.223

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 13 03125

 ( 220 )  2013.10.29.

 ( 732 )  Szabó Péter, Ajka (HU)

 ( 541 )  MOBILSAVI

 ( 511 )   35    Üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési tanácsadás.

  40    Élelmiszerek és italok tartósítása.

  41    Gyakorlati képzés (szemléltetés).

 ( 111 )  213.224

 ( 151 )  2014.07.21.

 ( 210 )  M 14 00006

 ( 220 )  2014.01.02.

 ( 732 )  Szuhay Viktor, Nyíregyháza (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Tengelykapcsolók és erőátviteli elemek, nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök; tengelykapcsolók,
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 tengelykötések.

 12    Földi járművek temgelykapcsolói és erőátviteli alkatrészei; hajtóművek szárazföldi járművekhez;

 tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez; tengelyvégek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  213.225

 ( 151 )  2014.07.22.

 ( 210 )  M 13 03313

 ( 220 )  2013.11.12.

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

 ProSiebenSat.1 Media AG, Unterföhring

 ( 541 )  Az élet showja

 ( 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 )  213.226

 ( 151 )  2014.07.22.

 ( 210 )  M 13 00781

 ( 220 )  2013.03.25.

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bérczes László ügyvéd, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ProSiebenSat.1 Media AG, Unterföhring

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, fényképészeti, mozgóképi, optikai és oktatóberendezések és felszerelések;

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

 hanglemezek.

 16    Papír, karton termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti

anyagok; fényképek; papíripari cikkek; anyagok művészek részére; irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és

 oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok.

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

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 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; kulturális tevékenységek.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  213.229

 ( 151 )  2014.07.23.

 ( 210 )  M 13 02352
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 ( 220 )  2013.08.21.

 ( 732 )  Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  László Jenő Csaba, Békéscsaba

 ( 541 )  Békéscsaba, a kolbász fővárosa

 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.230

 ( 151 )  2014.07.23.

 ( 210 )  M 13 02743

 ( 220 )  2013.09.20.

 ( 732 )  ETOL Aromaház Kft, Mezőfalva (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Boraromák.

 32    Alkoholmentes borok, szőlő alapú italok, szőlőlé, bor ízű italok, valamint alkoholmentes gyümölcsitalok;

 alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, üdítőitalok.

 ( 111 )  213.231

 ( 151 )  2014.07.23.

 ( 210 )  M 13 03135

 ( 220 )  2013.10.29.

 ( 732 )  Aranysárkány Vendéglő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Andrási Gergely, Purebl és Andrásy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra.

 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).

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  213.232

 ( 151 )  2014.07.23.

 ( 210 )  M 13 03338

 ( 220 )  2013.11.14.

 ( 732 )  GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zárkörűen Működő Rt., Százhalombatta (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Bertalan, Dr. Kovács Bertalan Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GDF SUEZ Energia Portál
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 ( 511 )  4    Energia (villamos-); villamos energia; földgáz.

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; árösszevetési

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; gazdasági

előrejelzések; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; sajtófigyelés;

számítógépes nyilvántartások kezelése; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok;

 villamosenergia-kereskedelem; földgáz-kereskedelem; földgáz-nagykereskedelem és földgáz-kiskereskedelem.

 ( 111 )  213.233

 ( 151 )  2014.07.23.

 ( 210 )  M 13 03339

 ( 220 )  2013.11.14.

 ( 732 )  GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zárkörűen Működő Rt., Százhalombatta (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Bertalan, Dr. Kovács Bertalan Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Gas DataLyser

 ( 511 ) 9    Számítógép programok [letölthető]; számítógépprogramok, rögzített; szoftverek, rögzített; gáz fogyasztást

 elemző szoftver.

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; árösszevetési

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; gazdasági

előrejelzések; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; sajtófigyelés;

számítógépes nyilvántartások kezelése; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok;

 villamosenergia-kereskedelem; földgáz-kereskedelem; földgáz-nagykereskedelem és földgáz-kiskereskedelem.

  42    Online gázfogyasztás elemzés és tanácsadás.

 ( 111 )  213.234

 ( 151 )  2014.07.23.

 ( 210 )  M 13 03536

 ( 220 )  2013.11.27.

 ( 732 )  dr. Steier József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sághelyi György, Budapest

 ( 541 )  INFRAY

 ( 511 )  10    Egészségügyi és gyógyászati használatra szolgáló, hősugárzást és meleg levegőt előállító berendezések,

meleg fényt adó lámpákkal, LED fényforrásokkal, közérzetjavító elektromos fűtésű takaró és fekvő felületek

 gyógyászati alkalmazásra.

 11    Hősugárzást és meleg levegőt előállító berendezések önmagukban és világító eszközökkel kombinálva,

 elektromosan fűtött felületek és takarók általános (nem gyógyászati) célra.

 37    Hősugárzást és meleg levegőt szolgáltató berendezések, termékek készítése, javítása, szerelése,

 karbantartása.

 ( 111 )  213.235

 ( 151 )  2014.07.23.

 ( 210 )  M 13 03534

 ( 220 )  2013.11.27.

 ( 732 )  Illés Béla, Budapest (HU)

 Bandi Károly, Szigetcsép (HU)

 ( 740 )  Illés Béla, Budapest
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( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  213.236

 ( 151 )  2014.07.23.

 ( 210 )  M 13 03726

 ( 220 )  2013.12.10.

 ( 732 )  Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjordur (IS)

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

 ( 541 )  SOREN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

 ( 111 )  213.237

 ( 151 )  2014.07.23.

 ( 210 )  M 13 03729

 ( 220 )  2013.12.11.

 ( 732 )  Tóth Noémi, Zamárdi (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák , display állványok,

 kiállítási eszközök, cégtáblák, LED kijelzők értékesítése.

 ( 111 )  213.238

 ( 151 )  2014.07.23.

 ( 210 )  M 13 03731

 ( 220 )  2013.12.10.

 ( 732 )  Hungexpo Vásár és Reklám Zrt 100%, Budapest, (HU)

 ( 740 )  Dr. Gaál Judit,Gaál 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).
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 ( 111 )  213.239

 ( 151 )  2014.07.23.

 ( 210 )  M 14 00017

 ( 220 )  2014.01.06.

 ( 732 )  dr. Viszkei András János, Nagykovácsi (HU)

 Viszkei Márton György, Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  dr. Ecseki Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Csónakok, bárkák; elektromos járművek; hajók; jachtok; vízi járművek.

 ( 111 )  213.240

 ( 151 )  2014.07.23.

 ( 210 )  M 14 00021

 ( 220 )  2014.01.06.

 ( 732 )  Novák Tamás, Budapest (HU)

 Veress Ildikó, Budapest (HU)

 ( 541 )  Femina sofőrszolgálat

 ( 511 )   39    Személyszállítás, áruszállítás.

 ( 111 )  213.241

 ( 151 )  2014.07.23.

 ( 210 )  M 14 00022

 ( 220 )  2014.01.06.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok.

 ( 111 )  213.242

 ( 151 )  2014.07.23.

 ( 210 )  M 14 00024

 ( 220 )  2014.01.06.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szepesi István, Szepesi és Társai 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.243

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 15. szám, 2014.08.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1602



 ( 151 )  2014.07.23.

 ( 210 )  M 14 00027

 ( 220 )  2014.01.06.

 ( 732 )  Gillich László, Balatonalmádi (HU)

 ( 740 )  Sándor József, Budapest

 ( 541 )  PIRAMISKŐ

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; építőelemek betonból burkolatokhoz,

korlátokhoz, kerítésekhez, támfalakhoz, lépcsőkhöz és egyéb építésekhez; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

  37    Építkezés és kertépítés; javítás.

  44    Kertészeti és tájkertész szolgáltatások.

 ( 111 )  213.244

 ( 151 )  2014.07.23.

 ( 210 )  M 14 00028

 ( 220 )  2014.01.06.

 ( 732 )  Schweppes International Limited, London W1S 4HQ (GB)

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

  

( 546 )

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  213.245

 ( 151 )  2014.07.23.

 ( 210 )  M 14 00329

 ( 220 )  2014.02.04.

 ( 732 )  Trigránit Management Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

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

 valamennyi áru).

 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.246

 ( 151 )  2014.07.24.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 15. szám, 2014.08.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1603



 ( 210 )  M 13 03310

 ( 220 )  2013.11.12.

 ( 732 )  Kolozsvári Gyula, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  213.247

 ( 151 )  2014.07.24.

 ( 210 )  M 13 03717

 ( 220 )  2013.12.10.

 ( 732 )  "3" ÁSZ Kft., Farmos (HU)

  

( 546 )

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

bébi-gyermek-női-férfi zoknik, sportszárak; bébi-gyermek-női-férfi harisnya, harisnyanadrág;

bébi-gyermek-női-férfi pólók, fehérneműk, ing, konfekció, sí ruházat, szabadidő ruházat, mezek, speciális sport

 ruházatok.

 ( 111 )  213.248

 ( 151 )  2014.07.24.

 ( 210 )  M 13 03700

 ( 220 )  2013.12.10.

 ( 732 )  Comfort Step Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Cipők; lábbelik; papucsok; klumpák; mamuszok.

 ( 111 )  213.249

 ( 151 )  2014.07.24.

 ( 210 )  M 13 03714

 ( 220 )  2013.12.10.

 ( 732 )  Szabó Zoltán, Siebnen (CH)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  5    Fogtömő anyagok és fogászati mintázó anyagok.

  10    Fogorvosi készülékek és műszerek.

 44    Orvosi, egészségügyi szolgáltatások, különösen fogászat és fogtechnika, teljes körű fogászati ellátás,

 fogászati centrum.

 ( 111 )  213.250

 ( 151 )  2014.07.24.

 ( 210 )  M 13 03713

 ( 220 )  2013.12.10.

 ( 732 )  Szabó Zoltán, Siebnen (CH)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Fogtömő anyagok és fogászati mintázó anyagok.

  10    Fogorvosi készülékek és műszerek.

 44    Orvosi, egészségügyi szolgáltatások, különösen fogászat és fogtechnika, teljes körű fogászati ellátás,

 fogászati centrum.

 ( 111 )  213.251

 ( 151 )  2014.07.24.

 ( 210 )  M 13 03522

 ( 220 )  2013.11.27.

 ( 732 )  TÓTH T.D. Fővállalkozói és Mérnöki Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építés.

 ( 111 )  213.252

 ( 151 )  2014.07.24.

 ( 210 )  M 13 02925

 ( 220 )  2013.10.08.

 ( 732 )  FREDRICK A. ROTHHAAR Nemzetközi Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  213.253

 ( 151 )  2014.07.24.

 ( 210 )  M 13 02726

 ( 220 )  2013.09.19.
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 ( 732 )  Cartographia Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 39    Információk utazáshoz;utazási információk, valamint POI-k (hasznos helyek, érdekes pontok) adatbázisán

alapuló internetes weboldalon, illetve mobil alkalmazáson keresztül (információszolgáltatás); térképes, illetve

 útvonaltervező internetes weboldalon, illetve mobil alkalmazáson keresztül.

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); információk utazáshoz, illetve szabadidős, sport és kulturális

programokról; utazási, szabadidős, sport és kulturális információk, valamint POI-k (hasznos helyek, érdekes

pontok) adatbázisán alapuló internetes weboldal, ill. mobil alkalmazás működtetése (információszolgáltatás);

 térképes, illetve útvonaltervező internetes weboldal, illetve mobil alkalmazás működtetése.

 ( 111 )  213.254

 ( 151 )  2014.07.24.

 ( 210 )  M 14 00014

 ( 220 )  2014.01.03.

 ( 732 )  WHC Holding Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Állásközvetítő irodák szolgáltatásai, munkaerő-toborzás, munkaerő- közvetítés, munkaerő-kölcsönzés,

 könyvelés, bérszámfejtés, adóbevallások készítése.

  36    Pénzügyi-, adótanácsadás.

 ( 111 )  213.255

 ( 151 )  2014.07.24.

 ( 210 )  M 14 00158

 ( 220 )  2014.01.21.

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

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

  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).
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 ( 111 )  213.256

 ( 151 )  2014.07.24.

 ( 210 )  M 14 00411

 ( 220 )  2014.02.10.

 ( 732 )  Stafford-Miller (Ireland) Limited, Dungarvan, Co. Waterford (IR)

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

 ( 541 )  A maró igazság

 ( 511 ) 3    Fogkrémek, szájöblítők és leheletfrissítők; fogzselék, fogfehérítő készítmények, fogfényesítő készítmények,

 fogfehérítő szerek és gyorsítók, kozmetikai folteltávolító készítmények fogakra.

5    Gyógyászati fogkrémek, gyógyászati célú fogfehérítő készítmények, gyógyászati fogfehérítő szerek,

gyógyászati fehérítőszerek, szájöblítők gyógyászati célokra, rágógumi gyógyászati célokra és cukorkák

 dentálhigiéniás célokra.

  10    Fogászati tálcák fehérítő készítményekhez.

  21    Fogkefék, fogpiszkálók, fogselyem.

 ( 111 )  213.258

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03878

 ( 220 )  2013.12.30.

 ( 732 )  Bunge Növényolajipari Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  SUNITHIN

 ( 511 )  1    Lecitin (nyersanyag); lecitin ipari célokra; lecitin az élelmiszeripar számára.

  29    Lecitin étkezési célokra.

 ( 111 )  213.259

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03884

 ( 220 )  2013.12.30.

 ( 732 )  Összefogás Kisvárdáért Egyesület, Kisvárda (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 )  213.260

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03493

 ( 220 )  2013.11.26.

 ( 732 )  IKO Sales House Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  A GASZTROBARANGOLÓ
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 ( 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 )  213.261

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03892

 ( 220 )  2013.12.31.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Sajt.

 ( 111 )  213.262

 ( 151 )  2014.07.30.

 ( 210 )  M 13 03492

 ( 220 )  2013.11.26.

 ( 732 )  IKO Sales House Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Riesz Tamás, Riesz 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.263

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03687

 ( 220 )  2013.12.09.

 ( 732 )  BIO FUNGI Termelő és Kereskedelmi Kft., Áporka (HU)

 ( 541 )  Bio Fungi

 ( 511 )  1    Komposzt.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célból; áruminták terjesztése;

beszerzői szolgáltatások; import-export ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek; üzletszervezési

 tanácsadás; üzletvezetési konzultáció.

  44    Kertészet; mezőgazdasági felszerelések kölcsönzése.

 ( 111 )  213.264

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03681
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 ( 220 )  2013.12.06.

 ( 732 )  Dénesné Vandlik Júlia, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Váti Zsuzsanna, Váti Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 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 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 nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  213.265

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03686

 ( 220 )  2013.12.09.

 ( 732 )  BIO FUNGI Termelő és Kereskedelmi Kft., Áporka (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Gomba.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célból; áruminták terjesztése;

beszerzői szolgáltatások; import-export ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek; üzletszervezési

 tanácsadás; üzletvezetési konzultáció.

  43    Étkezdék; éttermek; vendéglátóipar.

 ( 111 )  213.266

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 14 00156

 ( 220 )  2014.01.21.

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

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs, Budapest

 ( 541 )  Tina

 ( 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).

  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 )  213.267

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 14 00157
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 ( 220 )  2014.01.21.

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

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

  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 )  213.268

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03495

 ( 220 )  2013.11.26.

 ( 732 )  "NAGYKŐRÖSI-BOG-BAU-2005" KFT., Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  Bugyi László, Kocsér

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Tűzifa.

  22    Fűrészpor.

  39    Fuvarozás.

 ( 111 )  213.269

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03494

 ( 220 )  2013.11.26.

 ( 732 )  N-data Számviteli Szolgáltató Kft., Vác (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.270

 ( 151 )  2014.07.25.
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 ( 210 )  M 13 01337

 ( 220 )  2013.05.15.

 ( 732 )  Biotic Pharmaceuticals Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Nádasi Tamás, Szeged

 ( 541 )  LXR-Komplex Biotic Pharmaceuticals

 ( 511 ) 5    Kapszula formában gyártott gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, kapszula formában gyártott

egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, kapszula formában gyártott étrend-kiegészítők emberek és

 állatok számára.

 35    Kapszula formában gyártott gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; kapszula formában gyártott

egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; kapszula formában gyártott étrend-kiegészítők emberek és

állatok számára kapcsán felmerülő reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai

 munkák.

 44    Kapszula formában gyártott gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, kapszula formában gyártott

egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, kapszula formában gyártott étrend-kiegészítők emberek és

állatok számára kapcsán felmerülő orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és

 szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 111 )  213.271

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03306

 ( 220 )  2013.11.12.

 ( 732 )  Globenet Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Stugner Ágnes, Dr. Stugner Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  eMedWorkS

 ( 511 )  9    Szoftverek, rögzített.

 ( 111 )  213.272

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03305

 ( 220 )  2013.11.12.

 ( 732 )  Globenet Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Stugner Ágnes, Dr. Stugner Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MobiWorkS

 ( 511 )  9    Szoftverek, rögzített.

 ( 111 )  213.273

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03486

 ( 220 )  2013.11.26.

 ( 732 )  FBS Hungary Kft., Pomáz (HU)

 ( 541 )  FBS

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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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.

 ( 111 )  213.274

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03501

 ( 220 )  2013.11.26.

 ( 732 )  Rák és Rák Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

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

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

 ( 111 )  213.275

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03688

 ( 220 )  2013.12.09.

 ( 732 )  BIO FUNGI Termelő és Kereskedelmi Kft., Áporka (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Gomba.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célból; áruminták terjesztése;

beszerzői szolgáltatások; import-export ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek; üzletszervezési

 tanácsadás; üzletvezetési konzultáció.

  43    Étkezdék; éttermek; vendéglátóipar.

 ( 111 )  213.276

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03684

 ( 220 )  2013.12.07.

 ( 732 )  POSZF Pécsi Országos Színházi Fesztivál Közhasznú Nonprofit Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír, karton termékek.

  35    Reklámozás.
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  41    Nevelés; képzés; szórakoztatás.

 ( 111 )  213.277

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03885

 ( 220 )  2013.12.21.

 ( 732 ) BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%,

 Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Ákos ügyvéd, Balogh & Medveczky 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 )  213.278

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 14 00155

 ( 220 )  2014.01.21.

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

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

  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 )  213.279

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 14 00069

 ( 220 )  2014.01.10.

 ( 732 )  Tisza-TÓ Fejlesztési Kft., Tiszafüred (HU)
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( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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

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

 12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

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

tennékek; 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).

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

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

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

 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).

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésük és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak mas osztá)yokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
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 fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 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).

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

 szolgáltatás).

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

 szolgáltatás) kikötői szolgáltatások.

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) szabadvízi strandszolgáltatás; túravezetés; kézműves

 bemutatóhely; természeti bemutatóhely.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás) vendégszoba kiadás; vendégház kiadás.

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás); kozmetikai szolgáltatások.

 ( 111 )  213.280

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03379

 ( 220 )  2013.11.20.

 ( 732 )  Jagasics v. Csonka Hedvig, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  ( 546 )

 ( 511 )  18    Aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőröndök,

kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász; bőrszíjak; bőrszíjak [nyergesáru]; bőrtakarók [szőrmék]; dobozok

bőrből vagy műbőrből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantyúk bőröndökhöz; fogantyúk

esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák [állatbőrök]; iskolatáskák;

kalapdobozok bőrbő1; kenguru gyermekek hordozására [heveder]; kenguruk [hevederek] csecsemők hordozására;

kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek [kis utazóládák]; ládák bőrből vagy

műbőrből; levéltárcák; moleszkin [bőrutánzat]; műbőr; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák

utazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; táskák [zacskók, tasakok]; csomagolásra, bőrből; táskák; utazókészletek

[bőráruk]; utazóládák; útitáskák; vállszíjak bőrből; a megjelölt áruk nem bútor és kárpit szövetek gyártásához és

 használatához kapcsolódnak.

 24    Állatbőrutánzat szövetek; ajtófüggönyök; anyagok fehérneműkhöz; asztalkendők textilbő1; barhent,

pamutszövet; bársony; bélésanyagok lábbelikhez; bélések [szövetek]; címkék, szövött; damaszt [szövet];

előrajzolt szövetek hímzéshez; eszpartó szövetek; falikárpitok, tapéták textilanyagból; flanel; függönykikötő

zsinórok textilből; függönyök textilből vagy műanyagból; géz [fátyolszövet]; gyapjúszőnyeg; háztartási
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lenvászon; hócsalán szövetek; huzatok vécéülőkékre textilből; hálófüggönyök; jersey [szövet]; jutaszövetek;

kalapbélések; kalikó [pamutvászon]; kenderszövetek; kendervászon; kendők arcfesték eltávolítására, textilből;

kötött szövetek; krepp [szövet]; lenszövetek; lepedők; mintás vászon; műselyem szövetek; nem szőtt textíliák;

nemez, filc; pamutbársony [szövet]; pamutkelmék, pamutanyagok; pamutvászon karton, kalikó; párnahuzatok;

párnabuzatok vászonból, ciha; pehelypaplan; selyemszövet; skót gyapjúszövet; szemfedők, leplek; szövetek;

szövetek textilipari használatra; tafota, taft [szövet]; textilanyagok; textilanyagok lábbelikhez; tüll; tüll

[fátyolszövet]; textil törülközők; textil arctörlők; úti takarók, plédek; vászon; vászonnemű fürdőzéshez, a ruházat

kivételével; zefír [szövet]; zsebkendők textilanyagokból; zseníliaszövet; a megjelölt áruk nem bútor és kárpit

 szövetek gyártásához és használatához kapcsolódnak.

 25    Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák; boák [nyakbavalók]; bodyk [alsóruházat];

bőrruházat; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek; cipők; csecsemőkelengyék, babakelengyék;

csecsemőnadrágok [ruházat]; csuklyák, kapucnik [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; dzsömper ruhák;

dzsörzék [ruházat}; egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; fátylak [ruházat]; fejfedők [kalapáruk];

fejszalagok [ruházat]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok,

úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzők; fűzők [ruházat];

fűzős bakancsok; gabardinok [ruházat]; gallérok[ruházat]; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők;

harisnyatartós cipőfűző; harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingmellek [csipkés]; ing-szatlik; ingvállak,

pruszlikok; izzadságvédő alsóneműk; izzadságfelvevő harisnyák; jelmezek; kabátok; kalapok; kesztyűk [ruházat];

készruhák; kézelők [ruházat]; kombinék [alsónemű]; kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények [ruházati];

kötöttáru; lábbeli felsőrészek; lábbelik; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik; matrózblúzok; melegítők,

szvetterek; mellények; melltartók; muffok, karmantyúk [ruházat]; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák;

nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; övek [ruházati]; papírruházat; papucsok; pénztartó övek [ruházat];

pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pulóverek; ruhazsebek; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sálak;

szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrmék [ruházat]; tarka selyemkendők [nyaksálak]; térdnadrágok;

térdszalagok, harisnyakötő szalagok; tógák; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők; vállszalagok; zoknik;

 zoknitartók.

 ( 111 )  213.281

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 14 00802

 ( 220 )  2014.03.18.

 ( 732 )  Berecz Gábor, Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (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).

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

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

 lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.282

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 14 00200

 ( 220 )  2014.01.23.

 ( 732 )  IMMOFINANZ AG, Vienna (AT)

 ( 740 )  Friedné dr. Kallós Éva, Kallós Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.283

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 14 00328

 ( 220 )  2014.02.03.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

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

 ( 541 )  CATAFLAM MINI

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; higiéniai készítmények gyógyászati célokra; diétás

élemiszerek és anyagok gyógyászati vagy állatgyógyászati célra; bébiételek; étrend- és táplálék-kiegészítők

emberi felhasználásra és állatok részére; sebtapaszok, kötszerek; fogtömő anyagok és fogászati viasz;

fertőtlenítők; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek).

 ( 111 )  213.284

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 14 00206

 ( 220 )  2012.07.18.

 ( 732 )  Tesco Stores Limited, Chesthunt, Hertfordshire (GB)

 ( 740 )  SBGK Law Office, Budapest

 ( 541 )  MERMAID BAY

 ( 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; ajvár [tartósított paprika];

albumin étkezésre; alginátok táplálkozási célra; mandula, darált; áloé vera emberi fogyasztásra elkészítve;

szardella, ajóka; állati velő táplálkozási célra; almapüré; angolszalonna; bab, tartósított; véreshurka [hentesáru];
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csontolaj, étkezési; húsleves, erőleves; húsleves koncentrátumok; húsleveshez (táptalajhoz) készítmények; vaj;

vajkrém; kaviár; hentesáruk; sajtok; kakaóvaj; fésűkagylók, nem élő; kókuszvaj; aszalt kókuszdió; kókuszzsír;

kókuszolaj; repceolaj, étkezési; kukoricaolaj; tőzegáfonya szósz [befőtt]; rákok, folyami, nem élő; tejszín

[tejtermék]; krokett; rákfélék, keménytestű, nem élő; kandírozott [cukrozott] gyümölcsök; aludttej; datolya;

madárfészkek, ehető; zsírok, étkezési; olajok, étkezési; tojáslikőr (alkoholmentes -); tojások; zsírtartalmú

keverékek, kenyérre; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; kimchi [erjesztett zöldségételek];

erjesztett tejes italok étkezési célokra; halfilé; halliszt emberi fogyasztásra; hal, nem élő; hal, tartósított;

feldolgozott halikra; halkonzervek; lenmagolaj kulináris célokra; halból készített ételek; fagyasztott gyümölcsök;

snack ételek (gyümölcs alapú -); gyümölcsszeletkék, apró; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcshéj; gyümölcsök,

tartósított; alkoholban tartósított gyümölcsök; gyümölcspép; gyümölcssaláták; gyümölcsök, főtt;

gyümölcskonzervek; vadhús;feldolgozott fokhagyma; zselatin; csemegeuborka; gyömbérdzsem; sonka; heringek;

hummusz [csicseriborsókrém]; halenyv, zselatin táplálkozási használatra; dzsemek; zselék, étkezési; kefir; kumisz

[tejes ital]; szalonna; lecitin étkezési célokra; lencse tartósított máj; májpástétom; homár, nem élő; alacsony

zsírtartalmú burgonyachips-ek; margarin; lekvár; hús; húskivonatok;. húskocsonya; hús, tartósított;

húskonzervek; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejtermékek; milk shake-ek [tejalapú frappé italok]; hal

mousse-ok; zöldséges mousse-ok [habok]; gomba, tartósított; kagylók, (ehető -),nem élő; dió, feldolgozott;

olívaolaj, étkezési; olajbogyó, tartósított; hagyma, tartósított; osztriga, nem élő; pálmamag olaj, táplálkozási

használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; amerikai mogyoróvaj; amerikaimogyoró, feldolgozott; borsó,

tartósított; pektin táplálkozásra; pikkalilli; savanyúságok; virágporkészítmények [élelmiszer]; disznóhús;

sültburgonya, chips; burgonyaszirom; bundás burgonyaszeletek; baromfi, nem élő; tojáspor; garnéla rákok, nem

élő; albumintartalmú tej; mazsola; tejoltó; lazac; sózott hal; sózott hús; szardínia'; savanyú káposzta; kolbász;

bundás virsli; tengeri uborkák, nem élő; magvak, feldolgozott; napraforgó magvak, feldolgozott; szezámolaj;

kagylók, nem élő; tengeri rákok, apró, nem élő; selyemhernyó gubó, emberi fogyasztásra; csigatojások

táplálkozási célra; leves készítmények; levesek; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójatej [tejpótló];

languszták, nem élő; faggyú, étkezési; napraforgóolaj, étkezési; tahini [szezámmagkrém]; roston sült tengeri

moszat; tofu; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; pacal; szarvasgomba, tartósított; tonhal; zöldséglevek

főzéshez; zöldségsaláták; zöldségleves készítmények; zöldségek, főtt; szárított zöldségek; zöldségek, tartósított;

zöldségkonzervek; algakivonatok étkezésre; tejsavó; tejszínhab; tojásfehérje; joghurt; tojássárgája; tenger

gyümölcsei; termékek húsból; kolbász; gyümölcs- és/vagy zöldségkivonatok; gyümölcs- és zöldségkonzervek;

snack termékek; félkész ételek; tejtermékek; joghurt, joghurtfagylalt; szójababból kivont étkezési fehérje; étkezési

olajok és zsírok, étkezési zselatin, szendvicskrémek (zsírtartalmú); mogyorók és mogyoróvajak; savanyúságok;

kenhető krémek, melyek teljesen vagy elsősorban zöldségekből,húsból, baromfihúsból; halból, tengeri ételekből

 vagy étkezési zsírból állnak; levesek, bouillon és erőleves.

 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;fűszerkeverék; mandulás cukrászkészítmények; mandulapép; ánizsmag; aromás

készítmények élelmezéshez; pótkávé; sütőpor; árpa, porrá tört; árpaliszt; babliszt; propolisz; sörecet; sütőszóda

[szódabikarbóna sütési célokra]; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kétszersültek, kekszek; kenyér;

zsemlék; zsemlemorzsa; briós; süteménypor; cukrászsütemények; kandiscukor; kapribogyók; karamellák

[cukorkák]; zellersó; snack ételek (gabona alapú-); gabonakészítmények; cheeseburgerek [szendvicsek];

rágógumi; cikória [pótkávé]; chips [gabonakészítmény]; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládés tej [ital];

chow-chow [ízesítőszer]; chutney [fűszeres ízesítő]; fahéj [fűszer]; szegfűszeg [fűszer]; kakaó; kakaó alapú

italok; kakaó tejesital; kakaós termékek; kávé; kávé alapú italok; kávé tejjel; kávéaromák; kávé, pörköletlen;

fűszerek, ízesítők; cukorkaáruk; cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; aprósütemények; konyhasó;

gyümölcs coulis-k [mártások]; gríz, kuszkusz, búzadara; sós kekszek; borkő főzéshez; borkő kulináris

használatra; curry [fűszer]; tejsodó [vaníliás krém]; salátaöntetek; jég (ehető-); eszenciák élelmiszerekhez, kivéve

az étereszenciakat és az illóolajokat; liszttartalmú ételek; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz; aromák, az

illóolajok kivételével; aromák süteményekhez, az illóolajok kivételével; aromák italokhoz, az illóolajok
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kivételével; lenmag emberi fogyasztásra; lisztek; malomipari termékek; töltött cukorkák, fondan [cukrászáru];

cukormáz süteményekhez; kerti füvek, konzervált [ízesítőszer]; gyömbér [fűszer]; mézeskalács; glükóz étkezési

használatra; glutén adalékok kulináris célokra; glutén [sikér] étkezési használatra; nádcukor szirup; dara emberi

táplálkozásra; zabkásaleves, tejalapú, étkezési használatra; halva [édességféle]; sonka máz; magas protein

tartalmú gabonaszeletek; hominy [kukoricapép vízzel vagy tejjel]; kukoricadara; méz; árpa, hántolt; zab

hántolt/tisztított; fagylalt jégkrém; jégfrissítő italokhoz, ételekhez; jég, természetes vagy mesterséges; jeges tea;

nem gyógyászati infúziók; gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru]; ketchup [szász]; kovász; édesgyökér

[cukrászáru]; makaróni; mandulás cukrászsütemény; kukoricapehely; kukoricaliszt; kukorica, darált; kukorica,

sült; malátás kekszek; malátakivonat élelmezési célra; maláta emberi fogyasztásra; malátacukor, maltóz;

marinádok [fűszeres pácok]; marcipán; majonéz; húslé, mártás, szaft; húspástétomok; húspuhító szerek, háztartási

használatra; menta a cukrászat részére; melasz; csokoládés mousse-ok [habok]; desszert mousse-ok [cukrászárú];

müzli; mustár; mustárliszt; metélttészta-alapú készételek; szerecsendió; zabalapú ételek; zabpehely;zabliszt;

zabdara; palacsinták; tésztafélék; szójabab-pástétom [ételízesítő]; hasék; pasztillák [cukrászáru]; sütemények;

süteménytészta [pép, formázható]; amerikaimogyorós cukrászsütemények; bors; mentabonbonok,

mentacukorkák; paprika, őrölt [ételízesítő]; pesto [szósz]; kekszek; aprósütemény, teasütemény; gyümölcsös

sütemények/torták; pizzák; pattogatott kukorica; burgonyaliszt étkezésre; jégkrémpor; pralinék; pudingok; quiche

[tésztában sült sós sodó]; ravioli; ételízesítő [fűszer]; metélt tészta, nudli, galuska; rizs; snack ételek (rizs alapú -);

rizstorták, rizslepények; méhpempő; piskóták; sáfrány [ételízesítő]; szágó; só élelmiszerek tartósítására;

szendvicsek; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; kötőanyagok kolbászhoz; tengervíz főzéshez;

ízesítőszerek; búzadara; szörbet [fagylalt]; szójaliszt; szójaszósz; spagetti; fűszerek; tavaszi tekercs; csillagánizs;

élesztő ételekhez; édesgyökér nyalókák [cukrászáru]; cukor; szusi; édesítőszerek, (természetes-); bonbonok

[cukorkák]; tabulé; taco; tápióka; tápiókaliszt étkezési használatra; lepények (gyümölcsös -); tea; tea alapú italok;

sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; paradicsomszósz; tortilla; kurkuma étkezési

használatra; kenyér kovász nélkül, macesz; vanília [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló]; növényi készítmények

pótkávéként való használatra; vermicelli, nudli, metélt tészta; ecet; amerikai palacsinták; vadon élő

fűszernövények; búzaliszt; búzacsira emberi fogyasztásra; tejszínhabot keményítő termékek; élesztő; fagyasztott

joghurt [cukrászati jég]; kávé sűrítmények és kávékivonatok; kávé és cikória keverékei; pótkávékhoz használt

kávé- és cikóriakeverék; teakivonatok; elsősorban kakaóból, csokoládéból, csokoládétermékekből készült

készítmények; cukorkaáruk; liszt és gabonából és/vagy rizsből és/vagy lisztből készített készítmények; reggeli

gabonafélék; pizzák; tészták (tésztafélék) és tésztából készült termékek; kenyér; kétszersültek, kekszek;

cukrászsütemények; sütemények; fagylalt, jégkrém, gyümölcsfagylaltok, fagyasztott édességek; méz, szörp és

melasz és teljesen vagy főként cukrot tartalmazó készítmények méz helyettesítésére történő használatra, cukor,

melasz és melasz; ketchup, szószok; készítmények mártások készítéséhez; fűszerek; ecet, csatni (indiai foszerű;

 tejsodópor; salátaöntetek; snack termékek; előkészített ételek; puding és krémek.

 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; alga emberi vagy állati fogyasztásra; algarobilla [állati táplálék]; mandula [gyümölcs];

áloé vera növények; termékek állatok. hízlalására; táplálékok állatoknak; termékek állati alomhoz; ehető

rágcsálnivalók állatoknak; aromás homok háziállatoknak [alom]; cukornád kipréselt szára [nyers állapotban];

árpa; bab, friss; répa (cukor -); bogyók [frissgyümölcsök]; italok kedvtelésből tartott állatok részére;

madáreledelek; korpa [gabona]; korpás pép, táplálék állatoknak; tenyészállat-állomány; virághagymák; cserjék;

gabonafélék feldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; szemes gabona, feldolgozatlan;

gesztenye, friss; cikóriagyökér; cikória [saláta]; karácsonyfák; déligyümölcsök; kakaóbab, nyers; kókuszdió héj;

kókuszdió; kóladió; kopra; rákok, (folyami -), élő; rákok, keménytestűek, élő; uborka, friss; szépiacsont

madaraknak; szeszfőzés során visszamaradt anyagok [táplálék állatoknak]; kutyaeledelek [kekszfélék];

málátatörköly, sörtörköly; termékek baromfi, szárnyasok tojásrakásához; tojások keltetéshez; halak, élő; halliszt

állati fogyasztásra; halikra; horgászcsalétkek, élő; lenliszt [takarmány]; szárított virágok díszítésre; virágok, élő;

takarmány; gyümölcsök, friss; konyhakerti növények, friss; csírák növénytani célokra; magvak [gabona]; magvak
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állati fogyasztásra; szőlő, friss; dara baromfiaknák; széna; mogyoró; komlótoboz; komló; borókabogyó;

póréhagyma, friss; citrom, friss; lencse [zöldségféle], friss; fejes saláta, friss; mész állati takarmányhoz; lenmag

állati fogyasztásra; lenmagliszt állati fogyasztásra; tőzeg alomnak; állatok, élő; homárok, élő; szentjánoskenyér;

kukorica; kukorica takarmánypogácsa szarvasmarháknak; maláta sörfőzéshez és szeszfőzéshez; törköly

[gyümölcsök visszamaradt részei]; tök; darakeverék haszonállatok hízlalására; liszt állatoknak; állatkerti állatok;

gombacsíra szaporításra; gomba, friss; kagylók, ehető, élő; csalán; dió; zab; olajos takarmánypogácsák;

olajbogyók, friss; hagymák, friss [zöldség]; narancs; osztrigák, élő; pálmafák; pálmalevelek; amerikaimogyoróból

készült takarmánypogacsa állatoknak; amerikaimagyoró liszt állatoknak; amerikaimogyoró, friss; borsó, friss;

bors, paprika [növény]; táplálék kedvtelésből tartott állatoknak; fenyőtobozok; magvak [vetőmagvak]; növények;

szárított növények díszítésre; virágpor [nyersanyag]; burgonya, friss; baromfiszárnyas, élő; repce

takarmánypogácsák szarvasmarháknak; nyers fakérgek; lőre, csiger [a borgyártásnál visszamaradt anyagok];

rebarbara; rizsliszt [takarmány); rizs, feldolgozatlan; gyökérzöldségek [táplálék]; rózsatövek; nyers parafa; rozs;

só szarvasmarháknak; homokkal borított papír háziállatoknak [alom]; tengeri uborkák, élő; palánták; szezám

[növény]; kagylók, élő; selyemhernyópeték; selyemhernyók; gyep, természetes; paraj, friss [spenót]; languszta

élő; istállótakarmány állatoknak; szalma [takarmány]; szalmahulladék; szalmaréteg [humusztakarás]; erősítő

takarmány állatoknak; cukornád; fák [növények]; szarvasgomba, friss; fatörzsek; nyers faanyag, farönk; nyers fa

[anyag]; zöldségek, friss; szőlőtőkék; búza; búzacsíra állati fogyasztásra; faforgács facellulóz gyártásához;

 koszorúk élő virágokból; élesztő állati fogyasztásra.

 ( 111 )  213.285

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 14 00067

 ( 220 )  2014.01.09.

 ( 732 ) PANNONTEJ Tejtermékgyártó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Zalaegerszeg

 (HU)

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

 ( 541 )  ARANYRÚD

 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermék; étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  213.286

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 14 00071

 ( 220 )  2014.01.10.

 ( 732 )  Racsmány Ferenc, Dunaharaszti (HU)

 Sárközi Éva, Dunaharaszti (HU)

 Kirilla Zoltán Róbert, Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fém építőanyagok, fémszerkezetek.

  19    Nem fém építőanyagok, előregyártott házak.

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  213.287

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 14 00059

 ( 220 )  2014.01.09.

 ( 732 )  OLAJTERV Vagyonkezelő Zrt., Budapest (HU)
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 ( 541 )  GEOSCAN

 ( 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).

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).

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

 szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.288

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03564

 ( 220 )  2013.11.28.

 ( 732 )  Díjnet Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Gábor, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.289

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03565

 ( 220 )  2013.11.28.

 ( 732 )  Díjnet Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Gábor, Budapest

 ( 541 )  DÍJNET

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 15. szám, 2014.08.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1621



 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.290

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03563

 ( 220 )  2013.11.28.

 ( 732 )  Díjbeszedő Holding Zrt. 1/2, Budapest (HU)

 Díjbeszedő Üzemeltetési és Szolgáltatási Kft. 1/2, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Gábor, Budapest

 ( 541 )  DFAKTO

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.291

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03775

 ( 220 )  2013.12.16.

 ( 732 )  Pannon Egyetem, Veszprém (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

  31    Vetőburgonya a Pannon Egyetem nemesített burgonyafajtákból előállítva.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az ide tartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

 elemző és kutató szolgáltatások.

  43    Vendéglátás (élelmezés) az étlapon szereplő burgonya megjelölésével és népszerűsítésével összefüggésben.
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 ( 111 )  213.292

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03179

 ( 220 )  2013.10.31.

 ( 732 )  OLIMPET Hungária Kft., Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  dr. Batai Zsolt, Dr. Batai Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  MILARIO

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 111 )  213.293

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03378

 ( 220 )  2013.11.20.

 ( 732 )  Jagasics v. Csonka Hedvig, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  ( 546 )

 ( 511 )  18    Aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok

bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász; bőrszíjak; bőrszíjak [nyergesáru];

bőrtakarók [szőrmék]; dobozok bőrből vagy műbőrből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantytúk

bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák

[állatbőrök]; iskolatáskák; kalapdobozok bőrbó1; kenguru gyermekek hordozására [heveder]; kenguruk

[hevederek] csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek

[kis utazóládák]; ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák; moleszkin [bőrutánzat]; műbőr; oldaltáskák,

tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; táskák [zacskók, tasakok];

 csomagolásra, bőrből; táskák; utazókészletek [bőráruk]; utazóládák; útitáskák; vállszíjak bőrből.

 24    Ágynemű; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; ágyterítők papírból; állatbőrutánzat szövetek; ajtófüggönyök;

anyagok fehérneműkhöz; asztali futók; asztalkendők textilbó1; barhent, pamutszövet; bársony; bélésanyagok

lábbelikhez; bélések [szövetek]; címkék, szövött; damaszt [szövet]; díszpárnahuzatok; előrajzolt szövetek

hímzéshez; eszpartó szövetek; falikárpitok, tapéták textilanyagból; flanel; függönykikötő zsinórok textilből;

függönyök textilből vagy műanyagból; géz [fátyolszövet]; gyapjúszőnyeg; háztartási lenvászon; hócsalán

szövetek; huzatok vécéülőkékre textilből; hálófüggönyök; jersey [szövet]; jutaszövetek; kalapbélések; kalikó

[pamutvászon]; kenderszövetek; kendervászon; kendők arcfesték eltávolítására, textilből; kötött szövetek; krepp

[szövet]; lenszövetek; lepedők; matrachuzatok; matracvásznak; mintás vászon; műselyem szövetek; nem szőtt

textíliák; nemez, filc; pamutbársony [szövet]; pamutkelmék, pamutanyagok; pamutvászon karton, kalikó;

párnahuzatok; párnabuzatok vászonból, ciha; pehelypaplan; selyemszövet; skót gyapjúszövet; szemfedők, leplek;

szövetek; szövetek textilipari használatra; tafota, taft [szövet]; textilanyagok; textilanyagok lábbelikhez; tüll; tüll

[fátyolszövet]; textil törülközők; textil arctörlők; úti takarók, plédek; vászon; vászonnemű fürdőzéshez, a ruházat

 kivételével; zefir [szövet]; zsebkendők textilanyagokból; zseníliaszövet.

 25    Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák; boák [nyakbavalók]; bodyk [alsóruházat];

bőrruházat; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek; cipők; csecsemőkelengyék, babakelengyék;

csecsemőnadrágok [ruházat]; csuklyák, kapucnik [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; dzsömper ruhák;

dzsörzék [ruházat}; egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; fátylak [ruházat]; fejfedők [kalapáruk];

fejszalagok [ruházat]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok,
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úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzők; fűzők [ruházat];

fűzős bakancsok; gabardinok [ruházat]; gallérok[ruházat]; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők;

harisnyatartós cipőfűző; harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingmellek [csipkés]; ing-szatlik; ingvállak,

pruszlikok; izzadságvédő alsóneműk; izzadságfelvevő harisnyák; jelmezek; kabátok; kalapok; kesztyűk [ruházat];

készruhák; kézelők [ruházat]; kombinék [alsónemű]; kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények [ruházati];

kötöttáru; lábbeli felsőrészek; lábbelik; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik; matrózblúzok; melegítők,

szvetterek; mellények; melltartók; muffok, karmantyúk [ruházat]; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák;

nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; övek [ruházati]; papírruházat; papucsok; pénztartó övek [ruházat];

pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pulóverek; ruhazsebek; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sálak;

szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrmék [ruházat]; tarka selyemkendők [nyaksálak]; térdnadrágok;

térdszalagok, harisnyakötő szalagok; tógák; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők; vállszalagok; zoknik;

 zoknitartók.

 ( 111 )  213.295

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 14 00061

 ( 220 )  2014.01.09.

 ( 732 )  BŐREGÉR 96 Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  BŐREGÉR

 ( 511 )  35    Árubemutatás; eladási propaganda; bukósisakok, szemüvegek, védőfelszerelések, bőr- és esőruházat,

ruházat, kalapok, kendők, sapkák, övek, kesztyűk, táskák, pénztárcák, sétapálcák, kulcstartók, matricák,

papír-írószer termékek, kártyák, ékszerek, órák, öngyújtók, hamutartók, bögrék, poharak, kelyhek, vázák,

lakásdekoráció, gyertyatartók, tükrök, képkeretek, asztalok, ágyneműk, párnahuzatok, nadrágtartók, lámpák,

felvarrók, kitűzők, jelvények, cipő- és csizmadíszek, gombok, övcsatok termékek kapcsolatos kereskedelemi

szolgáltatások, ezen termékek reklámozása és marketingje; számlázás; telemarketing szolgáltatások; vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

 38    Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatások; elektronikus levelezés; számítógép terminálok közötti

összeköttetés; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; üzenetek küldése; üzenetek és képek továbbítása

 számítógép segítségével; távközlési kapcsolatok létesítése számítógépes világhálóval.

 ( 111 )  213.296

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03763

 ( 220 )  2013.12.16.

 ( 732 )  Lin Xiuhua, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  213.297

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 14 00195

 ( 220 )  2014.01.22.
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 ( 732 )  Hoffer Károly Antal, Szolnok (HU)

 ( 541 )  BICOGÓ MARATON

 ( 511 )   16    Szórólapok, kiadványok.

  25    Pólók, sapkák, mellények.

 41    Sportversenyek, sport- és kulturális tevékenység, rendezvények szervezése, zenés- táncos rendezvények

 szervezése.

 ( 111 )  213.298

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 02597

 ( 220 )  2013.09.10.

 ( 732 )  Satin-Silk Kft., Győr-Ménfőcsanak (HU)

 ( 740 )  Schmidt Tamásné, Győr-Ménfőcsanak

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.

 ( 111 )  213.299

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03370

 ( 220 )  2013.11.19.

 ( 732 )  Malév Air Tours Kft. Lurdy-ház, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; helyfoglalás szállítással kapcsolatban;

helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; járművek kölcsönzése; kalauzolás ismeretlen helyen;

közlekedési információ; látogatások tervezése turistáknak; légi szállítás; szállítási szolgáltatások;

személyszállítás; tengeri szállítás; utaskísérés; utasszállítás; utazásszervezés; vasúti szállítás; vízi járművel történő

 szállítás; vízi utazások szervezése.

 ( 111 )  213.300

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03178

 ( 220 )  2013.10.31.

 ( 732 )  OLIMPET Hungária Kft., Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  dr. Batai Zsolt, Dr. Batai Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  MILÁRIÓ

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más
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osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

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

 ( 111 )  213.301

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 14 00321

 ( 220 )  2014.02.03.

 ( 732 )  OMNINVEST Oltóanyagtermelő és Kutatásfejlesztő Kereskedelmi Kft., Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  dr. Bognár Attila, Bognár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FLUABSPLIT

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

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

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

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

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

 ( 111 )  213.302

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 14 00203

 ( 220 )  2014.01.23.

 ( 732 )  IMMOFINANZ AG, Vienna (AT)

 ( 740 )  Friedné dr. Kallós Éva, Kallós Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LOG CENTER Camel Park

 ( 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.303

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03579

 ( 220 )  2013.11.28.

 ( 732 )  "SIKÉR" Malomipari Zrt., Tatabánya (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, desszert mousse-ok, cukrászáruk,

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

 ( 111 )  213.304
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 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 14 00311

 ( 220 )  2014.01.31.

 ( 732 )  Nándori József, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.305

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 14 00202

 ( 220 )  2014.01.23.

 ( 732 )  IMMOFINANZ AG, Vienna (AT)

 ( 740 )  Friedné dr. Kallós Éva, Kallós Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LOG CENTER Shark Park

 ( 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.306

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03570

 ( 220 )  2013.11.28.

 ( 732 )  Díjbeszedő Informatikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  213.307

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03566

 ( 220 )  2013.11.28.

 ( 732 )  Díjnet Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Gábor, Budapest

 ( 541 )  iAgent

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.308

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03582

 ( 220 )  2013.11.29.

 ( 732 )  STÍL-BACK Műanyagipari és Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)

  ( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  213.309

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 02596

 ( 220 )  2013.09.10.

 ( 732 )  Satin-Silk Kft., Győr-Ménfőcsnak (HU)

 ( 740 )  Schmidt Tamásné, Győr-Ménfőcsanak

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.

 ( 111 )  213.310

 ( 151 )  2014.07.25.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 15. szám, 2014.08.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1628



 ( 210 )  M 13 03569

 ( 220 )  2013.11.28.

 ( 732 )  Díjbeszedő Faktorház Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Gábor, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.311

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 14 00058

 ( 220 )  2014.01.09.

 ( 732 )  PERSECUTOR Vagyonvédelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Gábor, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (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 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.312

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 13 03177

 ( 220 )  2013.10.31.

 ( 732 )  OLIMPET Hungária Kft., Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  dr. Batai Zsolt, Dr. Batai Ügyvédi Iroda, Debrecen
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 ( 541 )  DALMATA

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 111 )  213.313

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 14 00201

 ( 220 )  2014.01.23.

 ( 732 )  IMMOFINANZ AG, Vienna (AT)

 ( 740 )  Friedné dr. Kallós Éva, Kallós Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LOG CENTER Pharma Park

 ( 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.314

 ( 151 )  2014.07.25.

 ( 210 )  M 14 00191

 ( 220 )  2014.01.23.

 ( 732 )  FORGÁCS CS & M Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér; péksütemények; pékáruk; pizzák; szendvicsek.

 35    Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások kenyérárukkal, péksüteményekkel és egyéb pékáruval

 kapcsolatban.

 ( 111 )  213.318

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 03648

 ( 220 )  2013.12.04.

 ( 732 )  VK-PHARMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Bajcsi Péter, Bajcsi Ügyvédi Iroda, Kecskemét

  

( 546 )
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 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

 ( 111 )  213.319

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 03645

 ( 220 )  2013.12.04.

 ( 732 )  Ács Sándorné, Mezőfalva (HU)

 ( 740 )  dr. Bihary Ákos, Balogh, B. Szabó, Jean és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.320

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 03846

 ( 220 )  2013.12.20.

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

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás jogtanácsos, Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest

 ( 541 )  Fundamenta, az otthonteremtés szakértője

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.321

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 14 00131

 ( 220 )  2014.01.16.

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

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; tisztítószerek kozmetikai célokra; testhintőpor, haj- és testápoló tejek, készítmények fejbőr és haj

ápolására; samponok és hajkondicionálók, hajkifésülést könnyítő készítmények; fogkrémek; száj- és fogápoló

készítmények; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalett készítmények; fürdő- és tusolókészítmények,

babafürdető készítmények; bőrápoló krémek és készítmények; haj-, test- és bőrápoló olajok, krémek és tejek;

napvédő készítmények, naptejek, fényvédő és napozás utáni tejek, olajok és krémek; kozmetikumok;

petróleumzselé; ajakápoló készítmények; hintőporok; vatta, fülpálcikák; kozmetikai korongok, törlők vagy

 kendők; nedvesített vagy impregnált tisztító korongok, törlők vagy kendők.

 16    Eldobható papírpelenkák és papírpelenka betétek; gyermekegészséggel és gyermekápolással kapcsolatos

 könyvek.

 ( 111 )  213.322

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 03854

 ( 220 )  2013.12.20.

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

  

( 554 )

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

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

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

 áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.323

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 14 00130

 ( 220 )  2014.01.16.

 ( 732 )  Mokry Péter, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   31    Kínából származó fák, facsemeték, szaporító anyagok.

  35    Kínából származó fák, facsemeték, szaporító anyagok kerekedelme, forgalmazása.

 ( 111 )  213.324

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 03644

 ( 220 )  2013.12.04.

 ( 732 )  Volánbusz Közlekedési zártkörűen működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  VOLÁNBUSZ Zrt., dr. Vajda Krisztina Adél jogtanácsos, Budapest

  
( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.325

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 14 00124

 ( 220 )  2014.01.15.

 ( 732 )  Zoetis LLC, New Jersey (US)

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

 ( 541 )  VERSATRINE

 ( 511 )  5    Állatgyógyászati készítmények és anyagok, rovarirtók, parazitaölők.

 ( 111 )  213.326

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 14 00379

 ( 220 )  2014.02.07.

 ( 732 )  BSW Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Kék Pille

 ( 511 )  3    Vatták és vattából készült termékek.

  20    Műanyag zsákok, műanyag fóliák.

  35    Vattából, műanyagból és papírból készült termékek kereskedelme.

 ( 111 )  213.327

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 03652

 ( 220 )  2013.12.04.

 ( 732 )  TOAGOSEI Co., Ltd., Tokyo (JP)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  1    Iparban használatos ragasztók.

  16    Ragasztók papíripari vagy háztartási használatra.

 ( 111 )  213.328

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 03064

 ( 220 )  2013.10.22.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

 számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.

  16    Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

 35    Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;

 reklámozás.

  38    Távközlés.

 39    Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása; postaküldemények továbbítása;

 raktározás; tárolás.

  41    On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízióprogramok készítése.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; elektronikus

adattárolás; szoftverek, mint szolgáltatások; számítógép-szoftver fenntartása; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;

 számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása, installációja.

 ( 111 )  213.329

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 03858

 ( 220 )  2013.12.21.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Aprósütemények; cheesburgerek (szendvicsek); csokoládé alapú italok; fagylalt jégkrém; gyümölcsös

sütemények/torták; kakaó alapú italok; kávé; kávé tejjel; kávéalapú italok; palacsinták; piskóták; pizzák;

 pudingok; sütemények, szendvicsek; tortilla; tésztafélék.

  32    Gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes ; limonádék; smoothiek.

  35    Marketing; reklámozás; piackutatás.

  43    Étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kávéházak.

 ( 111 )  213.330

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 14 00127

 ( 220 )  2014.01.16.

 ( 732 )  Bara Zoltán András 75%, Budapest (HU)
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 Tóth Dániel 25%, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó M. István, Szabó M. István Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Takker

 ( 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 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.331

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 14 00123

 ( 220 )  2014.01.15.

 ( 732 )  FRIESLAND BRANDS B.V., Amersfoort (NL)

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

 ( 541 )  MILLI SO GOOD

 ( 511 )   29    Tejtermékek, tejitalok; joghurt és joghurttermékek, joghurt italok.

 ( 111 )  213.332

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 03657

 ( 220 )  2013.12.04.

 ( 732 )  CBA Informatika Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   42    Információ-technológia (IT) tanácsadó szolgáltatások.

 ( 111 )  213.333

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 14 00137

 ( 220 )  2014.01.17.

 ( 732 )  DAMONA-VITAL Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Óvári Judit, Szeged

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.334

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 03651

 ( 220 )  2013.12.04.
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 ( 732 )  George's Cup To Go Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Bár, étterem (levesbár, tésztabár, kávézó).

 ( 111 )  213.335

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 02233

 ( 220 )  2013.08.05.

 ( 732 )  Pizza Drive Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Pizza, pizzák; péksütemények; édességek; palacsinta; rétes; pizzasüti.

  35    Élelmiszer kereskedelem.

  39    Élelmiszer-kiszállítás; pizza-kiszállítás.

  43    Pizzéria; mozgóbüfé.

 ( 111 )  213.336

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 03215

 ( 220 )  2013.11.06.

 ( 732 )  Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban, információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, közvéleménykutatás,

marketing, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, piackutatás, reklámanyagok terjesztése,

 reklámozás.

 38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz, internetes fórumok biztosítása, internetes beszélgetőszobák

 biztosítása, tudakozók, információs szolgáltatások, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.

 41    Filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket, oktatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

 letölthetők, szórakoztatás, szövegek kiadása, szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban.

 42    Elektronikus adattárolás, hosting szolgáltatások web oldalokhoz, web oldalak alkotása és fenntartása mások

 számára.

 ( 111 )  213.337

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 03216

 ( 220 )  2013.11.06.

 ( 732 )  Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  35    Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban, információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, közvéleménykutatás,

marketing, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, piackutatás, reklámanyagok terjesztése,

 reklámozás.

 38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz, internetes fórumok biztosítása, internetes beszélgetőszobák

 biztosítása, tudakozók, információs szolgáltatások, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.

 41    Filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket, oktatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

 letölthetők, szórakoztatás, szövegek kiadása, szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban.

 42    Elektronikus adattárolás, hosting szolgáltatások web oldalokhoz, web oldalak alkotása és fenntartása mások

 számára.

 ( 111 )  213.338

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 03217

 ( 220 )  2013.11.06.

 ( 732 )  Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban, információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, közvéleménykutatás,

marketing, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, piackutatás, reklámanyagok terjesztése,

 reklámozás.

 38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz, internetes fórumok biztosítása, internetes beszélgetőszobák

 biztosítása, tudakozók, információs szolgáltatások, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.

 41    Filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket, oktatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

 letölthetők, szórakoztatás, szövegek kiadása, szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban.

 42    Elektronikus adattárolás, hosting szolgáltatások web oldalokhoz, web oldalak alkotása és fenntartása mások

 számára.

 ( 111 )  213.339

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 03218

 ( 220 )  2013.11.06.

 ( 732 )  Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  35    Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban, információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, közvéleménykutatás,

marketing, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, piackutatás, reklámanyagok terjesztése,

 reklámozás.

 38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz, internetes fórumok biztosítása, internetes beszélgetőszobák

 biztosítása, tudakozók, információs szolgáltatások, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.

 41    Filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket, oktatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

 letölthetők, szórakoztatás, szövegek kiadása, szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban.

 42    Elektronikus adattárolás, hosting szolgáltatások web oldalokhoz, web oldalak alkotása és fenntartása mások

 számára.

 ( 111 )  213.340

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 03219

 ( 220 )  2013.11.06.

 ( 732 )  Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban, információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, közvéleménykutatás,

marketing, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, piackutatás, reklámanyagok terjesztése,

 reklámozás.

 38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz, internetes fórumok biztosítása, internetes beszélgetőszobák

 biztosítása, tudakozók, információs szolgáltatások, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.

 41    Filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket, oktatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

 letölthetők, szórakoztatás, szövegek kiadása, szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban.

 42    Elektronikus adattárolás, hosting szolgáltatások web oldalokhoz, web oldalak alkotása és fenntartása mások

 számára.

 ( 111 )  213.341

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 03224

 ( 220 )  2013.11.06.

 ( 732 )  dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)
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( 546 )

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

oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes

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

számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása; számítógépes nyilvántartások kezelése;

szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzletszervezési és

 üzletvezetési tanácsadás.

 39    Áruk csomagolása; áruszállítás; fuvarozás; látogatások szervezése turistáknak; napilapok terjesztése;

 sétahajó szolgáltatások; szállítási logisztikai szolgáltatások; termékek csomagolása; vizi utazások szervezése.

 41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; filmek gyártása, kivéve raklámfilmeket; helyfoglalás show-műsorokra; jegyirodai szolgáltatások

(szórakoztatás); játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai

szolgáltatások (szórakoztatás); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); könyvkiadás; kulturális vagy

nevelési célú kiállítások szervezése; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szoláltatások (bemutatók, kiállítások);

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

hálózatból; óvodák (nevelés); rádiós szolgáltatás; rádió- és televízióprogramok készítése; showműsorok;

show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); sorsjátékok lebonyolítása; sport edzőtábori

szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok

bérlete; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;

szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); televíziós szórakoztatás; üdülőtáborok szolgáltatásia (szórakoztatás);

versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); vidámparkok; videofilmgyártás; zene összeállítása; zenei

 produkciók.

 ( 111 )  213.342

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 03424

 ( 220 )  2013.11.22.

 ( 732 )  STYRON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kóka (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   19    Szennyvízcsövek, lefolyócsövek, nem fémből; szennyvízejtő csövek nem fémből.

 ( 111 )  213.343

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 03426

 ( 220 )  2013.11.22.

 ( 732 )  Sanipex Hungária Kft., Vác (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  213.344
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 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 03605

 ( 220 )  2013.11.29.

 ( 732 )  OMNION Kft., Budaörs (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; ablakok és ajtók beszerelése; ablaktisztítás; ácsok szolgáltatásai;

állványozás; aszfaltozás; cső(táv)vezetékek felszerelése és karbantartása; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése;

égőfejek karbantartása és javítása; elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektromos berendezések

zavarmentesítése; építés; építmények lebontása; építőipari gépek kölcsönzése; épületek [belső] tisztítása; épületek

tisztítása [külső felületé]; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; fűtőberendezések felszerelése és javítása;

gyárépítés; kőműves munkák; külső és belső festés; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; lopás

elleni riasztók felszerelése és javítása; nyílászárók beszerelése; raktárak építése és javítása; szigetelési

szolgáltatások [építés]; tapétázás; tetőfedő munkák; útburkolás; utcaseprőgépek kölcsönzése; úttisztítás; vakolás

 [vakolási munkák]; vízvezeték-szerelés; vízszigetelés [építőipar].

 ( 111 )  213.345

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 03612

 ( 220 )  2013.11.29.

 ( 732 )  Dunagép Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

szolgáltatás) építési eszköz kölcsönzése személyzettel, rakománykezelés, gépjárműkölcsönzés, egyéb szárazföldi

 járművek kölcsönzése, daruzás, daruzással kapcsolatos szolgáltatások műszaki előkészítése.

 ( 111 )  213.346

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 03803

 ( 220 )  2013.12.18.

 ( 732 )  PRS Plusz Vagyonvédelmi Kft., Nagytarcsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Biztonsági pénzszekrények; borítólemezek fémből (építés); falburkolatok fémből; fémajtók; fémkapuk;

 páncélszekrények; pénzkazetták, perselyek (kazetták) fémből.

 37    Biztonsági zárak javítása; nyílászárók beszerelése; páncélszekrények karbantartása és javítása; páncéltermek

 karbantartása és javítása.

 ( 111 )  213.347

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 03804

 ( 220 )  2013.12.18.

 ( 732 )  Tóth Gábor, Füzesabony (HU)

 ( 740 )  dr. Makó Klaudia, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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 )  213.348

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 03806

 ( 220 )  2013.12.18.

 ( 732 )  IKO Műsorgyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Riesz Tamás, Riesz 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.349

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 03808

 ( 220 )  2013.12.18.

 ( 732 )  IKO Műsorgyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Riesz Tamás, Riesz 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.350

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 03813

 ( 220 )  2013.12.19.

 ( 732 )  Miao Wei, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Eczet Mária, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 15. szám, 2014.08.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1641



  

( 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).

 14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  213.351

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 14 00230

 ( 220 )  2014.01.27.

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

 ( 740 )  dr. Kiss Zoltán, 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 )  213.352

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 14 00355

 ( 220 )  2014.02.05.

 ( 732 )  BIOTIC Food & Drinks Innovációs és Promóciós Kft., Mogyoród (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 )  213.353

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 02043

 ( 220 )  2013.07.16.

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

 ( 541 )  Úgy jó, ahogy van.

 ( 511 )   30    Majonéz.

 ( 111 )  213.354

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 03801

 ( 220 )  2013.12.18.

 ( 732 )  Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari zártkörűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Balázs, Budapest

 ( 541 )  Népszabi

 ( 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).

  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 )  213.355

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 03810

 ( 220 )  2013.12.18.

 ( 732 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

 ( 541 )  Hajós a dobozban

 ( 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 )  213.356

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 13 03812

 ( 220 )  2013.12.18.

 ( 732 )  Magyar Országos Állatorvosi Egyesület Baromfi-egészségügyi Társasága, Budapest (HU)

 ( 541 )  Derzsi napok Tudományos Szakülés

 ( 511 )   41    Szakmai képzés.

 ( 111 )  213.357

 ( 151 )  2014.07.28.
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 ( 210 )  M 13 03817

 ( 220 )  2013.12.19.

 ( 732 )  Örsi Attila, Solymár (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  KANGABOO

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (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 nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.358

 ( 151 )  2014.07.29.

 ( 210 )  M 14 00431

 ( 220 )  2014.02.12.

 ( 732 )  Schibsted Classified Media Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy-Baranyi Nóra, Fábry és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )  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).

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

 társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása.

 ( 111 )  213.359

 ( 151 )  2014.07.29.

 ( 210 )  M 13 02682

 ( 220 )  2013.09.18.

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

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

 ( 541 )  Concorde Vagyonkezelés

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 111 )  213.360

 ( 151 )  2014.07.29.

 ( 210 )  M 14 00151

 ( 220 )  2014.01.20.
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 ( 732 )  CR Hungary Kft., Pécs (HU)

 ( 541 )  CREAMOTIV

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

ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások

számára; eladási propaganda mások számára; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára;

hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói

tanácsadás]; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek; közlemények átírása;

közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; önköltség-elemzés; piaci tanulmányok;

piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag 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

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása;

szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése;

számlakivonatok összeállítása; számlázás; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás;

titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti

információk; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

 üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatok vagy dokumentumok

átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; grafikai

szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; honlap

dizájn tanácsadás; információ-technológia [IT] tanácsadó szolgáltatások; kutatómotorok biztosítása az

internethez; műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki

munkákkal kapcsolatban; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok

installációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi

szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek

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; új termékek kutatása és

 fejlesztése mások számára; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  213.361

 ( 151 )  2014.07.29.

 ( 210 )  M 13 02894

 ( 220 )  2013.10.04.

 ( 732 )  Partner in Pet Food Hungária Kft., Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Táplálékok kutyák és macskák számára.

 ( 111 )  213.362

 ( 151 )  2014.07.29.

 ( 210 )  M 13 03083
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 ( 220 )  2013.10.22.

 ( 732 )  SPRINTER Futárszolgálat Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kató Zoltán, Budapest

 ( 541 )  webről kézbe

 ( 511 )  35    Adatbázis alapú raktárkezelés; kiskereskedelmi csomagküldő szolgáltatások ruházati kiegészítőkkel

kapcsolatban; vásárlói megrendelések adminisztratív feldolgozása postai csomagküldő vállalatok által biztosított

 szolgáltatások keretében; postai csomagküldő szolgáltatások adminisztratív feldolgozása és megszervezése.

 39    Futár- és küldöncszolgáltatások; szállítás futár által; futárszolgálat [üzenetek vagy áruk továbbítására];

futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk küldésére]; utazási futár szolgáltatások; futárszolgáltatások üzenetekhez;

csomagok futár általi kézbesítése; postai kézbesítés és futárszolgáltatások; levélkézbesítés posta és/vagy futár

útján; futárszolgáltatások levelekhez; futárszolgáltatások csomagok kézbesítéséhez; futárszolgáltatások

kereskedelmi áruk eljuttatására; futárszolgáltatások; áruk kézbesítése futár útján; futárszolgáltatások

áruszállításhoz; futár szolgáltatások; futárszolgáltatások áruk kiszállításához; áruk kézbesítése futárszolgálat

útján; raktározás; raktárak bérbeadása; raktározási létesítmények bérbeadása; raktározási információk; elhelyezési

szolgáltatás raktárokban és pincékben; alkatrészek raktározása; raktározási szolgáltatások; raktározás, tárolás;

alkuszi szolgáltatások raktározással kapcsolatban; áruk raktározása; teheráruk raktározása; raktározás és

árukiszállítás; áruk vámszabad raktári tárolása; teheráru raktározása; élelmiszer raktározás; raktári egységek

bérbeadása; raktárhely bérlete; raktárbérlet; áruk szállításának, tárolásának és raktározásának megszervezése;

vámszabad raktári tárolás; áruszállítás és raktározás; ruházati cikkek tárolása és raktározása; raktár bérbeadás;

levelek egynapos tárolása raktárakban; hűtött raktárhelyiségek biztosítása; borok vámszabad raktári tárolása; áruk

hűtött raktározása; áruk csomagolása és raktározása; raktári és tárolási szolgáltatások; poggyász raktározás; hűtött

raktározási szolgáltatások; szállítási logisztikai szolgáltatások; csomagok közúti kézbesítése; csomagok

kiszállítása; csomagszállítás; utas- és csomagkísérés; csomagok tengeri és légi kézbesítésének megszervezése;

futárszolgáltatások csomagok kézbesítéséhez; csomagok összegyűjtése; csomagok földi kézbesítése; csomagok

begyűjtésének megszervezése; áruk csomagolása és raktározása; csomagolás; csomagok szállításának

megszervezése; levelek és csomagok nyomonkövetése; csomagtárolási szolgáltatások; csomagok földi

szállításának megszervezése; csomagszállítás szervezése; termékek csomagolása; áruk csomagolása; csomagolási

szolgáltatások; csomagok tárolása; csomagok összegyűjtésének szolgáltatásai; áruk csomagolása és tárolása;

csomagok futár általi kézbesítése; áruk rekeszekbe csomagolása; csomagkézbesítés; csomagküldemények

elosztása; csomagok éjszakai szállítása; csomagfogadási szolgáltatások; rakományok csomagolása; postai

 csomagküldő szolgáltatások megszervezése és lebonyolítása.

  45    Futárszolgáltatás mások számára.

 ( 111 )  213.363

 ( 151 )  2014.07.29.

 ( 210 )  M 13 03866

 ( 220 )  2013.12.21.

 ( 732 )  Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Őriszentpéter (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
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 fűszeres mártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.364

 ( 151 )  2014.07.29.

 ( 210 )  M 13 03278

 ( 220 )  2013.11.08.

 ( 732 )  Miskolci Italkereskedelmi Zrt., Miskolc (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Bor.

 ( 111 )  213.365

 ( 151 )  2014.07.29.

 ( 210 )  M 13 02700

 ( 220 )  2013.09.18.

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Róbert Gábor, Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

  41    Diszkók szolgáltatásai; éjszakai klubok; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); szórakoztatás.

  43    Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak.

 ( 111 )  213.366

 ( 151 )  2014.07.29.

 ( 210 )  M 13 02692

 ( 220 )  2013.09.18.

 ( 732 )  Figyelő Média és Kutató Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Újságok, nyomtatványok, nyomtatott publikációk, könyvecskék, füzetek, kézikönyvek, képregények,
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 hírlevelek, gyűjthető kártyák, papíráruk.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.367

 ( 151 )  2014.07.29.

 ( 210 )  M 14 00392

 ( 220 )  2014.02.07.

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

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

 ( 541 )  POLPHARMA SUPEROPTIC

 ( 511 )  5    Humán étrend kiegészítők.

 ( 111 )  213.369

 ( 151 )  2014.07.29.

 ( 210 )  M 14 00141

 ( 220 )  2014.01.17.

 ( 732 )  Festékipari Kutató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 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 szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.370

 ( 151 )  2014.07.29.

 ( 210 )  M 13 03673

 ( 220 )  2013.12.05.

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

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

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 111 )  213.371
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 ( 151 )  2014.07.29.

 ( 210 )  M 13 02683

 ( 220 )  2013.09.18.

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

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

 ( 541 )  Concorde Privát Vagyonkezelés

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 111 )  213.372

 ( 151 )  2014.07.29.

 ( 210 )  M 14 00140

 ( 220 )  2014.01.17.

 ( 732 )  Neticle Technologies Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  VÉLEMÉNYÁRFOLYAM

 ( 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); valamint webes felmérések és elemzések készítése piaci

résztvevőkről; online tartalom számszerűsítése algoritmusok segítségével egy adott témával (termékekkel és

szolgáltatásokkal) kapcsolatban; piacmonitorozás, piackutatás és online médiafigyelés; jelentések készítése a

piaccal kapcsolatban vállalati döntések segítéséhez; reputációmenedzsment; konkurenciafigyelés; szolgáltatás- és

termékfejlesztés; értékesítés támogatása; vezetői összefoglaló jelentések készítése; marketingkampány

tervezésének támogatása; marketingkampány követése és értékelése; online szövegelemzés, automatikus

 számítógépes szövegelemzés.

 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); valamint webalkalmazások fejlesztése és üzemeltetése;

 weboldalak és közösségi oldalak tartalom menedzsmentjének támogatása.

 ( 111 )  213.373

 ( 151 )  2014.07.29.

 ( 210 )  M 13 03280

 ( 220 )  2013.11.08.

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

  

( 546 )
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 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.374

 ( 151 )  2014.07.29.

 ( 210 )  M 13 03281

 ( 220 )  2013.11.08.

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

 ( 541 )  AKVÁRIUM KLUB

 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  213.375

 ( 151 )  2014.07.29.

 ( 210 )  M 13 03092

 ( 220 )  2013.10.25.

 ( 732 )  Laczkó István, Eger (HU)

  

( 591 )

 ( 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).

  28    Játékok, játékasztalok; játékbútorok.

 41    Szakmai képzések, anyagismereti tanfolyamok, asztalosipari és fémipari továbbképzés, elméleti és

 gyakorlati tanfolyamok.

 ( 111 )  213.376

 ( 151 )  2014.07.29.

 ( 210 )  M 13 02701

 ( 220 )  2013.09.18.

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Róbert Gábor, Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  "Minden korty olyan, mint az első"

 ( 511 )   32    Sörök.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  213.377

 ( 151 )  2014.07.29.

 ( 210 )  M 13 03479
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 ( 220 )  2013.11.25.

 ( 732 )  Gabor Charter Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Walzer Hotel & Restaurant

 ( 511 )  43    Hotel, szállás, szálloda, panzió, étterem, szállodai szolgáltatások, motel, nyugdíjas otthon,

 rendezvénytermek kölcsönzése, catering, kitelepüléses vendéglátás.

 ( 111 )  213.378

 ( 151 )  2014.07.30.

 ( 210 )  M 14 00412

 ( 220 )  2014.02.10.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; tisztítószerek; testhintőpor, haj- és testápoló tejek, készítmények fejbőr és haj ápolására;

samponok és hajkondícionálók, hajkifésülést könnyítő készítmények; fogkrémek; száj- és fogápoló készítmények;

gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalett készítmények; fürdő- és tusolókészítmények, babafürdetők; bőrápoló

krémek és készítmények; haj-, test- és bőrápoló olajok, krémek és tejek; napvédő készítmények, naptejek,

fényvédő és napozás utáni tejek, olajok és krémek; kozmetikumok; petróleumzselé; ajakápoló készítmények;

hintőporok; vatta, fülpálcikák; kozmetikai korongok, törlők vagy kendők; nedvesített vagy impregnált tisztító

 korongok, törlők vagy kendők.

5    Gyógyszerészeti készítmények; fertőtlenítők és fertőzésgátlók; légfrissítő készítmények; higiéniai termékek

és készitmények; fogászati viasz; kötszerek, sebtapaszok; gyógyhatású anyagot tartalmazó készítmények bőrre és

hajra; gyógyhatású anyagot tartalmazó készítmények ajakra; napégést kezelő és/vagy enyhítő készítmények;

kenőcsök és krémek a pelenka által okozott kiütések kezelésére; összehúzó bőrtonifikáló szerek, bőrtonikok;

gyógyhatású anyagot tartalmazó bőrápoló krémek és tejek; nedvszívó korongok a személyi higiéniához;

 petróleumzselé gyógyászati használatra; a fenti termékek mindegyike csecsemők vagy kisgyermekek részére.

 16    Eldobható papírpelenkák és papírpelenka betétek; gyermekegészséggel és gyermekápolással kapcsolatos

 könyvek és brosúrák.

 ( 111 )  213.401

 ( 151 )  2014.08.04.

 ( 210 )  M 13 02670

 ( 220 )  2013.09.18.

 ( 732 )  Kovács Tibor Csaba 40%, Budapest (HU)

 Maléth Zsolt 60%, Csongrád (HU)

 ( 740 )  dr. Ébert Olga, Budapest

 dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Rendezvények szervezése és lebonyolítása.

 45    Társkereső klubok; társkereső, randevú, ismerkedési szolgáltatások és ezekhez kapcsolódó segítségnyújtás;

 társközvetítői szolgáltatás.

A rovat 253 darab közlést tartalmaz. 
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