
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  208.643

 ( 151 )  2013.01.30.

 ( 210 )  M 12 01414

 ( 220 )  2012.04.24.

 ( 732 )  VERTIS Környezetvédelmi Pénzügyi Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi szolgáltatások, árverési szolgáltatások, online és számítógépes hálózaton megvalósított

kereskedelmi szolgáltatások; az összes fent említett szolgáltatás különösen az árutőzsdei termékek piacain,

valamint a környezetvédelmi ésenergiapiacokon, beleértve az üvegházhatású gázok, szén-dioxid (CO2),

kén-oxidok (SOx) és nitrogén-oxidok (NOx)kibocsátásának piacait, a környezetkímélő

villamosenergia-tanúsítványok, megújuló energia tanúsítványok, időjárási tanúsítványok, erdészetijogok és

halászati jogok piacait, valamint a víz, bio-üzemanyagok, bioetanol, biometanol, biogáz, biodízel,

villamosenergia, fosszilis energiahordozók, szén, gáz, olaj, biomasszák, biopelletek és mindezek származékainak

 piacait.

 36    Alkuszi/ügynöki szolgáltatások, befektetési és alapkezelési szolgáltatások, kockázatitőke- és pénzügyi

szaktanácsadó szolgáltatások, tőzsdei és elszámolóházi szolgáltatások, online és számítógépes hálózaton

megvalósított banki szolgáltatások; az összesfent említett szolgáltatás különösen az árutőzsdei termékek piacain,

valamint a környezetvédelmi és energiapiacokon, beleértve az üvegházhatású gázok, szén-dioxid (C02),

kén-oxidok (SOx) és nitrogén-oxidok(NOx) kibocsátásának piacait, a környezetkímélővillamosenergia

tanúsítványok, megújuló energia tanúsítványok, időjárási tanúsítványok, erdészeti jogok és halászati jogok

piacait, valamint a víz, bio-üzemanyagok, bioetanol, biometanol, biogáz, biodízel, villamosenergia, fosszilis

 energiahordozók,szén, gáz, olaj, biomasszák, biopelletek és mindezek származékainak piacait.

 ( 111 )  211.836

 ( 151 )  2014.01.21.

 ( 210 )  M 13 01642

 ( 220 )  2013.06.07.

 ( 732 )  Oneshop 1984 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Halász Bálint, dr. Halász Bálint Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Akkumulátorok; antennák; töltők; rádiótelefonok (mobiltelefonok); rádiótelefon (mobiltelefon) alkatrészek és

kiegészítők; digitális fényképezőgépek; digitális fényképezőgép alkatrészek és kiegészítők; számítástechnikai

eszközök; alkatrészek és kiegészítők számítástechnikai eszközökhöz; mobil számítástechnikai eszközök;

alkatrészek és kiegészítők mobil számítástechnikai eszközökhöz; GPS (navigációs) eszközök; alkatrészek és

kiegészítők GPS (navigációs) eszközökhöz; audiovizuális eszközök, alkatrészek és kiegészítők; DVD-lejátszók;

digitális képkeretek; fejhallgatók; fényképezőgépek; alkatrészek és kiegészítők fényképezőgépekhez;

 zenelejátszók; alkatrészek és kiegészítők zenelejátszókhoz.

 28    Távirányítású játékjárművek; alkatrészek és kiegészítők távirányítású játékjárművekhez; elektronikus

 játékszerek; alkatrészek és kiegészítők elektronikus játékszerekhez.

 35    Reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kiskereskedelem az alábbi fogyasztási és egyéb
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cikkekkel kapcsolatban: akkumulátorok; antennák; töltők; rádiótelefonok (mobiltelefonok); rádiótelefon

(mobiltelefon) alkatrészek és kiegészítők; digitális fényképezőgépek; digitális fényképezőgép alkatrészek és

kiegészítők; számítástechnikai eszközök; alkatrészek és kiegészítők számítástechnikai eszközökhöz; mobil

számítástechnikai eszközök; alkatrészek és kiegészítők mobil számítástechnikai eszközökhöz; GPS (navigációs)

eszközök; alkatrészek és kiegészítők GPS (navigációs) eszközökhöz; audiovizuális eszközök, alkatrészek és

kiegészítők; DVD-lejátszók; digitális képkeretek; fejhallgatók; fényképezőgépek; alkatrészek és kiegészítők

fényképezőgépekhez; zenelejátszók; alkatrészek és kiegészítők zenelejátszókhoz; távirányítású játékjárművek;

alkatrészek és kiegészítők távirányítású játékjárművekhez; elektronikus játékszerek; alkatrészek és kiegészítők

 elektronikus játékszerekhez.

 ( 111 )  211.954

 ( 151 )  2014.01.30.

 ( 210 )  M 13 01744

 ( 220 )  2013.06.17.

 ( 732 )  BALATONTOURIST Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft., Zalaegerszeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodaimunkák; könyvelés; piackutatás;

reklámanyagok /röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták/ terjesztése; reklámanyagok terjesztése;

 szállodai üzletvezetés.

 39    Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés; helyfoglalás szállítással kapcsolatban;

 helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; parkolási szolgáltatások.

 43    Vendéglátás /élelmezés/ időleges szállásadás; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban;

hordozható épületek bérlete; motelek; panziók; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása /időleges/;

szállásügynökségek /szállodák, panziók/; szállodaiszolgáltatások; táborhelyek hasznosítása; üdülőtáborok

 szolgáltatásai /szállásadás/.

 ( 111 )  211.955

 ( 151 )  2014.01.30.

 ( 210 )  M 12 01669

 ( 220 )  2012.05.17.

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmington, Delaware (US)

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

 ( 541 )  Champions of Play

 ( 511 )   36    Sport- és kulturális tevékenységek és események szponzorálása.

  41    Szórakoztató szolgáltatások.

 ( 111 )  211.956

 ( 151 )  2014.01.30.

 ( 210 )  M 13 01944

 ( 220 )  2013.07.08.

 ( 732 )  Universal Protein Supplements Corporation DBA Universal Nutrition, New Brunswick, New Jersey (US)

 ( 300 )  85/817,659 2013.01.08. US

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  5    Tápanyag adalékok emberi felhasználásra.

 25    Ruházat, kalapok, sapkák, női alsónadrágok, topok, sortok, alsónadrágok, ingek, izzadságfelszívó ingek,

 izzadságfelszívó alsónadrágok, izzadságfelszívó sortok, izzadságfelszívó dzsekik.

  35    Egészségügyi és diétához kapcsolódó termékek on-line kiskereskedelmi szolgáltatása.

 ( 111 )  211.957

 ( 151 )  2014.01.30.

 ( 210 )  M 13 01949

 ( 220 )  2013.07.09.

 ( 732 )  EMPRIKOV Kft., Hévíz (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Friss és fagyasztott hús, hal-, baromfi-, tőkehús, vadhús, húskivonatok, húskészítmények, feldolgozott

 hústermékek.

 35    Reklámozás; hústermékek, húskészítmények, húskivonatok kis-, és nagykereskedelme; egyéb kereskedelmi

 ügyletek.

  40    Húskészítmények feldolgozása, tartósítása, füstölése.

 ( 111 )  211.958

 ( 151 )  2014.01.30.

 ( 210 )  M 13 01742

 ( 220 )  2013.06.17.

 ( 732 )  Kőmezei Rezső, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Likőrök.

  35    Likőrök kis- és nagykereskedelme, forgalmazása.

 ( 111 )  211.959

 ( 151 )  2014.01.30.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 4. szám, 2014.02.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M373



 ( 210 )  M 13 01752

 ( 220 )  2013.06.19.

 ( 732 )  Chello Central Europe Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Deli Viktória, Dr. Deli Viktóri Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TRASH TALK

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

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

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

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

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

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, kivéve a promóciós

 tevékenységet.

 38    Távközlés, televíziós műsorszolgáltatás, televíziós műsor és csatorna sugárzása, televíziós és kábeltelevíziós

 műsorszórás, műholdas átvitel.

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

filmstúdiók, filmgyártás, mozifilmek kölcsönzése, televízióprogramok készítése, televíziós programok

 összeállítása; szinkronizálás, videofilm-gyártás.

 ( 111 )  211.960

 ( 151 )  2014.01.30.

 ( 210 )  M 13 02327

 ( 220 )  2013.08.14.

 ( 732 )  Kriston László, Füzesabony (HU)

 Komlósi Marianna, Tenk (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás; étel házhozszállítása.

  43    Vendéglátóipar; kantin, büfé, étkezde; önkiszolgáló éttermek; bár; éttermek; gyorséttermek; kávéházak.

 ( 111 )  211.961

 ( 151 )  2014.01.30.

 ( 210 )  M 13 02151

 ( 220 )  2013.07.25.

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

 ( 740 )  dr. Barborják Zoltán, Kovács, Barborják és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  211.962

 ( 151 )  2014.01.30.

 ( 210 )  M 13 02149

 ( 220 )  2013.07.25.
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 ( 732 )  "ALKALMAZÁS FEJLESZTÉSI FÓRUM" Szolgáltató, Kereskedelmi és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Barborják Zoltán, Kovács, Barborják és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  211.963

 ( 151 )  2014.01.30.

 ( 210 )  M 13 02338

 ( 220 )  2013.08.16.

 ( 732 )  COLLATINUS Informatikai Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

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

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

jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás); elveszett tárgy megtalálója és tuladonosa közötti kapcsolatfelvételt

 elősegítő szolgáltatás.

 ( 111 )  211.965

 ( 151 )  2014.01.30.

 ( 210 )  M 13 01947

 ( 220 )  2013.07.09.

 ( 732 )  Gyurta Dániel, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bajáky Tamás, Bajáky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.983

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 02291

 ( 220 )  2013.08.09.

 ( 732 )  ZS-VILL Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  ZS-VILL
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 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

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

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

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

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

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

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

 valamennyiáru).

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

 berendezések (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).

 ( 111 )  211.984

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 02664

 ( 220 )  2013.09.16.

 ( 732 )  CSER Könyvkiadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bertalan Tamás,Dr. Igali Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

 ( 541 )  LÁNGOLÓ GITÁROK

 ( 511 )  16    Brosúrák, vékony fűzött könyvek; fedelek, kötések, borítók (papíráruk); folyóiratok, füzetek; grafikai

nyomatok; grafikus ábrázolások; iratgyűjtők, dossziék; jegyek; katalógusok; kártyák; kézikönyvek; könyvecskék,

füzetek; könyvek; könyvjelzők;könyvkötések; levelező lapok; levélpapír; magazinok, revűk; naptárak; noteszok;

 nyomtatott publikációk; pecsétbélyegek; prospektusok; sokszorosítható papírok; szórólapok; újságok.

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

számítógépes hálózaton,reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése, tördelési

feladatok hirdetési célból, üzleti felvilágosítás,tájékoztatás, üzletszervezési tanácsadás, kereskedelmi vagy

 reklámcélú kiállítások szervezése.

 41    Bálok szervezése; élő előadások bemutatása; fotóriportok készítése; hangversenyek szervezése és

lebonyolítása;klubszolgáltatások [szórakoztatás, oktatás]; könyvkiadás; lemezlovasok szolgáltatása; on-line

elérhető tartalomszolgáltatások, nem letölthetők;riporteri szolgáltatás; show műsorok; show műsorok szervezése;

könyvek kiadása (nem reklám célú); tördelési szolgáltatás nem hirdetési célra; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; elektronikus desktop kiadói tevékenységelektronikus könyvek ésfolyóiratok on-line kiadása.

 ( 111 )  211.985

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 02273

 ( 220 )  2013.08.08.

 ( 732 )  UNIFORMA Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  BOGLÁRKA SZALON

 ( 511 )   35    Esküvői ruhák és kellékek eladása.

  45    Ruhakölcsönzés, esküvői ruhakölcsönzés.

 ( 111 )  211.986

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 02089

 ( 220 )  2013.07.22.

 ( 732 )  Coopinter Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Müller Tibor, Budajenő

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Cukorcirok alapú vegyipari termékek (pl. tejsav, felületaktív anyagok).

 4    Cukorcirok alapú tüzelési pelletek, brikettek, cukorcirok bagasz.

  44    Mezőgazdasági szolgáltatások, cukorcirok termesztési tanácsadás.

 ( 111 )  211.987

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 02088

 ( 220 )  2013.07.22.

 ( 732 )  Coopinter Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Müller Tibor, Budajenő

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Cukorcirok alapú vegyipari termékek (pl. tejsav, felületaktív anyagok).

 4    Cukorcirok alapú tüzelési pelletek, brikettek, cukorcirok bagasz.

  44    Mezőgazdasági szolgáltatások, cukorcirok termesztési tanácsadás.

 ( 111 )  211.988

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 02087

 ( 220 )  2013.07.22.

 ( 732 )  Coopinter Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Müller Tibor, Budajenő

 ( 541 )  CUKORCIROK=ZÖLD VEGYIPAR, ZÖLD ENERGETIKA, ÉLHETŐBB JÖVŐ

 ( 511 )  1    Cukorcirok alapú tüzelési célú pelletek, brikettek, cukorcirok bagasz.

 4    Cukorcirok alapú vegyipari termékek (pl. tejsav, felületaktív anyagok).

 ( 111 )  211.989

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 02084

 ( 220 )  2013.07.19.

 ( 732 )  Szép Anita, Lepsény (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Matricák, szórólapok, plakátok, bélyegzők, pecsétek.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  211.990

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 02082

 ( 220 )  2013.07.19.

 ( 732 )  Extended Warranty Service Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sass Attila, Dr. Sass Ügyvédi Iroda, Piliscsaba

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  211.991

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 01901

 ( 220 )  2013.07.02.

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

  

( 546 )

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

 parányok.

 ( 111 )  211.992

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 01900

 ( 220 )  2013.07.02.

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

  

( 546 )

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

 parányok.

 ( 111 )  211.993

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 01893

 ( 220 )  2013.07.02.

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

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

 ( 541 )  CSIGA

 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermék; étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  211.994

 ( 151 )  2014.02.10.
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 ( 210 )  M 13 01888

 ( 220 )  2013.07.01.

 ( 732 )  Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban;

kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek;önkiszolgáló éttermek; panziók; rendezvényhez termek

 kölcsönzése; szállodai szolgáltatások;vendéglátóipar.

 ( 111 )  211.995

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 01882

 ( 220 )  2013.07.02.

 ( 732 )  Római Fontana Kft., 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 (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  211.996

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 00730

 ( 220 )  2013.03.19.

 ( 732 )  Kökényesi Gergő, Budapest (HU)

 Pósch Tamás, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; lisztek és más gabonakészítmények; cukor, méz, élesztő,

 sütőporok; só; mustár; ecet, fűszerek.

  31    Gabonamagvak, friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok.

 ( 111 )  211.997

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 12 04389

 ( 220 )  2012.11.29.

 ( 732 )  GALENUS Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Magdolna, Dr. Horváth Magdolna Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  16    Fényképek, folyóiratok, könyvek, naptárak, plakátok,falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek,

 oktatási eszközök (készülékek kivételével).

 35    Árubemutatás, áruminták terjesztése, reklámdokumentáció készítése és reklámdokumentáció rendezése,

hirdetés, hirdetési oldalak készítése, hirdető ügynökségek, kereskedelmi információs ügynökségek,

hirdetőtáblák-, reklámanyagok kölcsönzése, piackutatás,plakáthirdetés, rádiós-, televíziós reklám, reklámújság,

 statisztikai tájékoztatás, áruminták-, reklámanyagok-, röpiratok-, prospektusok-és nyomtatványok terjesztése.

 41    Élő előadások bemutatása, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és

lebonyolítása, lap- és könyvszerkesztés, könyvkiadás, műsorszerkesztés (rádió és televízió, valamint mindennemű

 hang- és képhordozó eszközön megjelenő műsor),kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

 ( 111 )  211.998

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 02449

 ( 220 )  2013.08.27.

 ( 732 )  Kossuth Kiadó ZRt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Cultiris

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

szerkesztése; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; számítógépes

 nyilvántartások kezelése; számlázás; vásárlásimegrendelések ügyintézése.

 38    Digitális fájlok továbbítása; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével.

  45    Szellemi tulajdon használatának engedélyezése [licencia]; szerzői jogok kezelése.

 ( 111 )  211.999

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 02260

 ( 220 )  2013.08.07.

 ( 732 )  Hintalan László János, Keszthely (HU)

 ( 541 )  ÉLETISKOLA

 ( 511 )  41    Nevelés-oktatás, szakmai képzés; kulturális tevékenység; alkotó műhelyek szervezése; gyakorlati képzés;

 könyvkiadás.

 ( 111 )  212.000

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 02059

 ( 220 )  2013.07.17.

 ( 732 )  Sweet-Line 98 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Zajdó Zsolt, dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

  
( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,
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péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.001

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 02057

 ( 220 )  2013.07.17.

 ( 732 )  Lengvárszky Szabolcs 45%, Pécs (HU)

 RG-NetWorks Kft. 10%, Budapest (HU)

 Herbály István 45%, Hosszúhetény (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.002

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 01879

 ( 220 )  2013.07.02.

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

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek, vizek.
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  35    Ásványvizekkel és vizekkel kapcsolatos kereskedelmi ügyletek; reklámozás és marketing.

 41    Ásványvizekkel és vizzel kapcsolatos sport- és kulturális rendezvények, valamint sport versenyek

 szervezése.

 ( 111 )  212.003

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 01867

 ( 220 )  2013.06.28.

 ( 732 )  Balogh Ádám 25%, Budapest (HU)

 Tóth Gergely 25%, Budapest (HU)

 4BRO HUNGARY Kft. 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bolberitz Kristóf ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, diszkók szolgáltatásai,

fogadások tervezése [szórakoztatás], klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], show-műsorok,

 show-műsorok szervezése [impresszáriókszolgáltatásai], szórakoztatás, zene összeállítása, zenei produkciók.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás, bár szolgáltatások, rendezvényhez termek kölcsönzése,

 vendéglátóipar.

 ( 111 )  212.004

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 00543

 ( 220 )  2013.02.28.

 ( 732 )  Hőstop-Plastika Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HŐSTOP

 ( 511 )   17    Szigetelő PVC függönyök, szalagok, táblák, lemezek, lengőajtók, hegesztő- és védőfüggönyök.

 ( 111 )  212.005

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 02183

 ( 220 )  2013.07.30.

 ( 732 )  Optimal-Management Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) munkaerő-toborzás; pályázatírás; pályázati tanácsadás; üzletviteli

 tanácsadás.

 ( 111 )  212.006

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 01794

 ( 220 )  2013.06.21.
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 ( 732 )  Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  BLACK SHEPHERD

 ( 511 )   33    Whisky.

 ( 111 )  212.007

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 01793

 ( 220 )  2013.06.21.

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

 ( 541 )  IRON SKIRT

 ( 511 )  33    Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszes

 italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likőrök, lőre, csiger, szeszes italok, vodka, whisky.

 ( 111 )  212.008

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 02377

 ( 220 )  2013.08.22.

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

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BRIGHT MINT

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

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

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

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

 ( 111 )  212.009

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 02376

 ( 220 )  2013.08.22.

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

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 111 )  212.010

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 02374

 ( 220 )  2013.08.22.

 ( 732 )  Rózsa Balázs, Üröm (HU)

 ( 541 )  Cybergastro

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.011

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 01202

 ( 220 )  2013.05.06.

 ( 732 )  Tudatos Lépés Kft., Pápa (HU)

 ( 541 )  Tudatos Szülők Lapja - A gyermeknevelés magazinja

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok, magazinok, időszaki lapok, tanítási és oktatási anyagok

 (készülékek kivételével).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nyomtatványok kiadása, szerkesztése; lapok, magazinok kiadása, szerkesztése (online is); lapok kiadásához

kapcsolódó szaktanácsadói, tanfolyami szolgáltatások; magazinnal kapcsolatos előadások, klubok, kiállítások

 szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  212.012

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 00623

 ( 220 )  2013.03.07.

 ( 732 )  Antenna Hungária Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mándi Gábor, 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).

 ( 111 )  212.013

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 02382

 ( 220 )  2013.08.22.

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

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

 ( 541 )  VittiBoo

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 111 )  212.014

 ( 151 )  2014.02.10.
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 ( 210 )  M 13 02174

 ( 220 )  2013.07.29.

 ( 732 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)

 ( 740 )  dr. Csere Sylvia, dr. Csere Sylvia Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  212.015

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 02173

 ( 220 )  2013.07.29.

 ( 732 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)

 ( 740 )  dr. Csere Sylvia, dr. Csere Sylvia Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  212.016

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 02178

 ( 220 )  2013.07.29.

 ( 732 )  Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., 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).

 ( 111 )  212.017

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 02569

 ( 220 )  2013.09.09.

 ( 732 )  ORGANICA Technológiák Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   11    Vízkezelő, szennyvíztisztító létesítmények, berendezések, gépek, készülékek és eszközök.

 37    Építkezések és javítások, ideértve vízkezelési, elsősorban szennyvíztisztítási létesítmények, műtárgyak és

berendezések építését, üzemeltetését, karbantartását, javítását és felújítását; építőmérnöki, építészmérnöki,

épületgépész-mérnöki munkák;épületgépészeti szerelések; vízkezelési, szennyvíztisztítási berendezések, gépek,

 csővezetékek és azokhoz tartozó szerelvények felszerelése, karbantartása és javítása.

 40    Vízkezelési, szennyvíztisztítási technológiák, szolgáltatások, ideértve a szennyvizek gyűjtését/befogadását,

 és azok biológiai és/vagy vegyszeres tisztítási műveleteit; hulladékkezelési szolgáltatások.

 42    Mérnöki, építő- és épületgépész-mérnöki szolgáltatások a szennyvíztisztítás területén, ideértve a tervezési,

 kutatási és szakvéleményezési mérnöki tevékenységeket.

 ( 111 )  212.018

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 02179

 ( 220 )  2013.07.29.

 ( 732 )  Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., 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).

 ( 111 )  212.019

 ( 151 )  2014.02.10.

 ( 210 )  M 13 01399

 ( 220 )  2013.05.22.

 ( 732 )  INTELLI FAIR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Dobrossy István, Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  Corretti

 ( 511 )   29    Tejes italok, amelyeknek a fő alkotórésze tejszármazék.

 30    Kávé-, tea-, kakaó- és cukor alapú porkészítmények, fagylaltok és fagylaltporok, sütőpor, pudingporok,

 hidegkrém porok, habporok.

  32    Italporok (jeges kávé, jeges tea, turmix, gyümölcsízesítésű).

 ( 111 )  212.020

 ( 151 )  2014.02.11.

 ( 210 )  M 13 01834

 ( 220 )  2013.06.27.

 ( 732 )  ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt., Pomáz (HU)

 ( 740 )  dr. Harsányi Gábor, Harsányi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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 )  212.021

 ( 151 )  2014.02.11.

 ( 210 )  M 13 01827

 ( 220 )  2013.06.26.

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

 ( 541 )  Dr. Szalay Oxigén

 ( 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 )  212.022

 ( 151 )  2014.02.11.

 ( 210 )  M 13 00459

 ( 220 )  2013.02.20.

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

 ( 541 )  Matula - Ökotábor és erdei iskola "A lapjával húz, az élivel meg kormányoz..."

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); szórakoztatás.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (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; gyógyhelyek szolgáltatásai.

 ( 111 )  212.023

 ( 151 )  2014.02.11.

 ( 210 )  M 13 01043

 ( 220 )  2013.04.18.

 ( 732 )  P+K TEX Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  DOMINIC

 ( 511 )   14    Mandzsettagombok; nyakkendőtűk.

  25    Ruházati cikkek, cipők.

 ( 111 )  212.024

 ( 151 )  2014.02.11.

 ( 210 )  M 13 01832

 ( 220 )  2013.06.27.

 ( 732 )  MEDIVIA Kft., Hódmezővásárhely (HU)

  
( 546 )

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

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

 és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek; útjelzők fémből, nem világítóak és nem mechanikusak.
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 16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek;

írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);

csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; poszterek;

 prospektusok.

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből; fényvisszaverő útburkolatok; világító útburkolatok.

 ( 111 )  212.025

 ( 151 )  2014.02.12.

 ( 210 )  M 13 02193

 ( 220 )  2013.07.31.

 ( 732 )  SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nálunk így tejes az élet!

 ( 511 )  29    Tej és tejtermékek, ízesített tejek, ízesített tejtermékek, tejes desszertek, tejből vagy tejtermékből készült

italok, tej alapú italok, fagyasztott tejtermékek, sajtok, sajtkészítmények, desszert jellegű sajtkészítmények, túró,

 túró készítmények, ésezek ízesített változatai, túródesszertek.

 30    Kávé, kakaó, csokoládébevonat, csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek; ostyák,

sütemények, tészták, mindezek sima és/vagy bevont és/vagy töltött és/vagy ízesített termékek, fagylaltok,

jégkrémek, fagyasztott krémek; vaníliás krémek,pudingok; tej alapú pépek; édesített desszert jellegű

 készítmények.

A rovat 56 darab közlést tartalmaz. 
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