
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  205.901

 ( 151 )  2012.04.02.

 ( 210 )  M 10 01196

 ( 220 )  2010.04.14.

 ( 732 )  Brown-Forman Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Louisville, Ky (US)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholos italok; beleértve a 33. nemzetközi osztályba tartozó desztillált szeszes italok.

 ( 111 )  207.572

 ( 151 )  2012.10.08.

 ( 210 )  M 11 03058

 ( 220 )  2011.09.28.

 ( 732 )  BORA Ital-nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 50%, Békéscsaba (HU)

 Piramis Ital Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 50%, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Léka Andor, dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  KALTENHALLER

 ( 511 )   32    Gyömbérsör; malátacefre; malátasör; sörbetek [italok]; sörcefre; sörök.

 ( 111 )  209.354

 ( 151 )  2013.04.15.

 ( 210 )  M 11 03363

 ( 220 )  2011.10.20.

 ( 732 )  MPF-FÉG Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pongrácz Tibor ügyvéd PONGRÁCZ & TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 berendezések.

 ( 111 )  211.521
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 ( 151 )  2013.12.10.

 ( 210 )  M 11 01251

 ( 220 )  2011.04.20.

 ( 732 )  Szilasfood Kft., Kistarcsa (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Befőző anyagok, készítmények élelmiszerek frissen tartására és tartósítására; zselésítő anyagok, zselatin;

sűrítőanyagok és pektin; dzsemek, lekvárok, zselék, befőttek, kompótok; tartósított, szárított és főzött

 gyümölcsök és zöldségek.

 ( 111 )  212.457

 ( 151 )  2014.04.07.

 ( 210 )  M 13 00381

 ( 220 )  2013.02.14.

 ( 732 )  Like-All Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Farkas Csaba, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Csomagküldő, internetes kiskereskedelem; egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem; használtcikk bolti

kiskereskedelme; iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem; médiareklám; piac-, közvélemény-kutatás;

reklámügynöki tevékenység; számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme; számítógép, periféria, szoftver

 nagykereskedelme; telekommunikációs termék kiskereskedelme.

 ( 111 )  212.519

 ( 151 )  2014.05.19.

 ( 210 )  M 13 02818

 ( 220 )  2013.09.30.

 ( 732 )  Royal Borház Európa Kft., Szarvas (HU)

 ( 740 )  dr. Mészáros János, Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

 ( 541 )  Balázs Cuvée

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  212.719

 ( 151 )  2014.05.14.

 ( 210 )  M 13 02520

 ( 220 )  2013.09.03.

 ( 732 )  dr. Tóth Balázs, Budapest (HU)
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.725

 ( 151 )  2014.05.19.

 ( 210 )  M 13 02143

 ( 220 )  2013.07.25.

 ( 732 )  Shan Chunxiao, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

  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).

 ( 111 )  212.726

 ( 151 )  2014.05.19.

 ( 210 )  M 13 02740

 ( 220 )  2013.09.20.

 ( 732 )  Farkas Norbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  

( 546 )

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

 28    Fitnesz gépek, evezőgépek, szobabiciklik, álló edzőkerékpárok, beltéri fitnesz készülékek, súlyzók,

futópadok, labdák, ugrókötelek, súlyemelő padok, súlyokkal felszerelt gépek testedzéshez, súlyzó rudak,

 lábsúlyok testedzéshez.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.727

 ( 151 )  2014.05.19.
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 ( 210 )  M 13 02931

 ( 220 )  2013.10.08.

 ( 732 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.728

 ( 151 )  2014.05.19.

 ( 210 )  M 13 02741

 ( 220 )  2013.09.20.

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

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 és állatok részére.

 ( 111 )  212.729

 ( 151 )  2014.05.19.

 ( 210 )  M 13 03131

 ( 220 )  2013.10.29.

 ( 732 )  RÉTHY FASHION Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Skiba Tamásné Bartha Mercedes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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); táskák.

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

 menyasszonyi ruhák.

 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 )  212.730

 ( 151 )  2014.05.19.

 ( 210 )  M 13 02739

 ( 220 )  2013.09.20.

 ( 732 )  FeelingFinder Médiaszolgáltató Kft., Baja (HU)

 ( 740 )  dr. Mészáros Tünde, dr. Mészáros Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  38    Távközlés; csevegőszobák rendelkezésre bocsátása az internetes társkereső fórumon; internetes

információkhoz való hozzáférés biztosítása mások számára (online szolgáltatások és internetszolgáltató);

 letölthető filmek elektronikus közvetítése; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségéveL

 42    Elektronikus tárhelyek rendelkezésre bocsátása az interneten személyes információk és adatok számára,

képek, videók, hangüzenetek, játékok, zene és publikációk rendelkezésre bocsátása; letölthető publikációk

elektronikus tárolása mások számára; platformok és portálok hozzáférésének biztosítása az interneten; internetes

 platform biztosítása hozzáférés közvetítéséhez valamint ügyfél adatok közvetítéséhez.

 45    Társkereső szolgáltatások; társkapcsolati tanácsadás, társkapcsolat és személyiség elemzés személyiségi

tesztek lebonyolításának formájában, az interneten is, személyiségi profilok készítésének formájában valamint

személyes tanácsadás által egyedülállók számára ezekben a kérdésekben és tanácsadás privát társkapcsolatok és

házasságok kiépítésére vonatkozóan; ismeretlen személyek közötti találkozók közvetítése, szabadidő eltöltéséhez.

 ( 111 )  212.731

 ( 151 )  2014.05.19.

 ( 210 )  M 13 03132

 ( 220 )  2013.10.29.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok; tükrök; képkeretek; kosarak, nemfémből; emlékkupák, nem fémből; ólak, vackok lakásban tartott

kisállatoknak; zsámolyok (kis létrák) nem fémből; dobozok fából vagy műanyagból; beltéri sztórok ablakokba

(bútorok]; mozgó testek, mobilok (dísztárgyak); matracok; kézi legyezők; zsanérok, csuklóspántok, nem fémből;

gyermekjárókák; kemping hálózsákok; műanyag kulcskártyák, kódolás nélkül; művészeti tárgyak fából, viaszból,

 gipszből vagy műanyagból; írópolcok; ágyak; kerevetek, pamlagok; székek; színházi székek (ülések).

 ( 111 )  212.732

 ( 151 )  2014.05.20.

 ( 210 )  M 13 03837

 ( 220 )  2013.12.20.

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

 ( 541 )  VEROTRANS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  212.733

 ( 151 )  2014.05.20.

 ( 210 )  M 13 03838
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 ( 220 )  2013.12.20.

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

 ( 541 )  TRANSGRAF

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  212.734

 ( 151 )  2014.05.20.

 ( 210 )  M 13 02860

 ( 220 )  2013.10.02.

 ( 732 )  Halla Visteon Climate Control Corp., Daedeok-gu, Daejeon (KR)

 ( 740 )  Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 7    Kompresszor hűtőberendezések számára, kompresszor, fúvóventilátor, alternáló kompresszor, centrifugál

fúvóventilátor, axiál fúvóventilátor, turbó fúvóventilátor, rotációs fúvóventilátor, rotációs kompresszor,

 feltöltőkompresszor.

 11    Légkondicionáló berendezés gépjárművekhez, fűtőtest gépjárművekhez, jégtelenítőberendezés

gépjárművekhez, szellőztetőberendezés gépjárművekhez, fűtőtest, kondenzáló berendezés, hűtési párologtató

berendezés, hűtőberendezés, légkondicionáló berendezés, légszűrő, jégtelenítő berendezés gépjárművekhez,

kompresszor/kondenzáló/fűtő mag/párologtató gépjármű légkondicionálókhoz, kompresszor tengelykapcsoló

gépjármű légkondicionálóhoz, gépjármű hőtároló, hűtő ventillátor/ventillátorburkolat gépjárművekhez,

levegőszűrő/vezérlő/légtisztító/fejlámpa/hűtő modul gépjármű légkondicionálóhoz, fagyasztókészülék elektromos

 járművekhez, hőtágulási szelep/szerelvény.

 12    Lökhárító gépjárművekhez, tetőmodulok gépjárművekhez, csomagtartók gépjárművekhez, átvitelvezérlő

 modul, szelep/szerelvény elektromos járművekhez, vízszivattyú tengelykapcsoló gépjárművekhez.

 ( 111 )  212.735

 ( 151 )  2014.05.20.

 ( 210 )  M 13 03436

 ( 220 )  2013.11.22.

 ( 732 )  FÉNY-DESIGN Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.736

 ( 151 )  2014.05.20.

 ( 210 )  M 13 02855

 ( 220 )  2013.10.02.

 ( 732 )  dr. Kurucz-Kováts Gergely, Budapest (HU)
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( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (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), valamint ügyvédi tevékenység és szolgáltatás.

 ( 111 )  212.737

 ( 151 )  2014.05.20.

 ( 210 )  M 13 02659

 ( 220 )  2013.09.17.

 ( 732 )  Schmidt Kereskedelmi Kft., Kerepes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Hulladékkezelés.

 ( 111 )  212.738

 ( 151 )  2014.05.20.

 ( 210 )  M 13 02647

 ( 220 )  2013.09.13.

 ( 732 )  My Lite Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Naturlite Egészséglámpa

 ( 511 ) 9    Polarizált fényt előállító berendezések; polarizált fénnyel történő sugárzást előállító berendezések; polarizált

 fényt előállító lámpák; a fenti berendezések tartozékai, nevezetesen szűrők és lencsék polarizált fényhez.

 10    Polarizált fényt előállító berendezések; polarizált fénnyel történő sugárzást előállító berendezések; polarizált

fényt előállító lámpák; a fenti berendezések tartozékai, nevezetesen szűrők és lencsék polarizált fényhez, a fenti

 áruk mindegyike orvosi és terápiás célokra, valamint kozmetikai, szépségápolási és közérzetjavító célokra.

  11    Polarizált fénnyel világító berendezések.

 ( 111 )  212.739

 ( 151 )  2014.05.20.

 ( 210 )  M 13 02461

 ( 220 )  2013.08.28.

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

 ( 740 )  dr. Bada János, Budapest

 ( 541 )  SZENT JAKAB SAJT

 ( 511 )   29    Sajtok.

 ( 111 )  212.740

 ( 151 )  2014.05.20.

 ( 210 )  M 13 00903
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 ( 220 )  2013.04.05.

 ( 732 )  NB1.hu Média Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 ( 541 )  nb1.hu

 ( 511 )  41    On-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; riporteri szolgáltatások; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line kiadása; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fotóriportok készítése, szövegek

 kiadása,(nem reklámcélú).

 ( 111 )  212.741

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 01408

 ( 220 )  2013.05.23.

 ( 732 )  Horváth-Németh Krisztina, Szombathely (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; ideiglenes munkaerő

közvetítése; munkaerő toborzással, fejvadászattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; emberi erőforrás

menedzsment és munkaerő-toborzási szolgáltatások; munka- és munkaerő közvetítés; munkaelemzés a

munkavégző képességeinek és igényeinek megállapítására; munkaerő alkalmassági vizsgálata; munkaerő

toborzási szolgáltatás és munkaközvetítő irodák; munkaerő kölcsönzéssel kapcsolatos tanácsadás; üzleti

munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás; vezetői munkaerő-toborzás; ideiglenes munkaerő közvetítése;

munkaerő toborzáshoz kapcsolódó interjú szolgáltatások; ideiglenes munkaerő közvetítése; ideiglenes technikai

 személyzet toborzása.

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

képzésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és

képzési tanácsadás); képzési tanfolyamok tervezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; oktatással

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; pályaválasztási tanácsadás; minőségirányítási workshop (szakmai

 találkozók).

 45    Jogi szolgáltatások; személyes háttéradatok vizsgálata; személyes megjelenéssel kapcsolatos konzultációs

 szolgáltatások.

 ( 111 )  212.742

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 02766

 ( 220 )  2013.09.24.

 ( 732 )  P & B Szórakoztatás Szervező és Bonyolító Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Őry Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.743

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 02771
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 ( 220 )  2013.09.24.

 ( 732 )  Corvinum Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  212.744

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 00814

 ( 220 )  2013.03.27.

 ( 732 )  TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt., Csorna (HU)

 ( 740 )  dr. Jánoky Adél, Balogh, B. Szabó, Jean és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TONDACH Deluxe tetőcserép - Innováció és szakértelem a kézzelfogható minőségért

 ( 511 )  35    Tetőcserép, tetőfedés kapcsán megvalósuló adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; árösszevetési

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

terjesztése; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; eladási propaganda

mások számára; gazdasági előrejelzések; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési oldalak készítése;

import-export ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;

iratmásolás; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; közlemények átírása; közönségszolgálat;

közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing; mások árui és szolgáltatásai

engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; önköltség-elemzés; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; 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; sajtófigyelés;

segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák

összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése;

szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek];

telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti

felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó

szolgálatok; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; a tetőfedés

 kapcsán megvalósuló reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.

 41    Tetőcserép, tetőfedés kapcsán megvalósuló akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása; coaching [tréning]; élő előadások bemutatása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások

[képzés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; leíró szolgálat; levelező tanfolyamok; oktatás; oktatási tárgyú

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

lebonyolítása; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése
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és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;

szövegek kiadása, (nem reklámcélú -); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós

szórakoztatás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];

 videofilmezés; videofilmgyártás; a tetőfedés kapcsán megvalósuló szakmai képzés, szórakoztatás.

 ( 111 )  212.745

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 03169

 ( 220 )  2013.10.31.

 ( 732 )  Zhang Qinli, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházat, lábbeli, kalapáruk.

 ( 111 )  212.746

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 02762

 ( 220 )  2013.09.24.

 ( 732 )  H-Jinhu Nemzetközi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sun Li, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  212.747

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 03166

 ( 220 )  2013.10.31.

 ( 732 )  Marident-Vár Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilágyi Zoltán, Dr. Szilágyi Zoltán T. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Fogkrémek, szájvizek, fogprotézisek fényezésére szolgáló készítmények.

  10    Fogászati készülékek és eszközök, fogszabályozó készülékek, műfogak, műfogsorok, csapok műfogakhoz.

  40    Fogtechnikusi szolgáltatások.

  44    Egészségügyi szolgáltatások, fogászat, fogorvosi rendelők, szájsebészet.

 ( 111 )  212.748

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 03168

 ( 220 )  2013.10.31.
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 ( 732 )  Szász Zsuzsanna, Diósd (HU)

 ( 740 )  dr. Kelemen Tímea ügyvéd, Dr. Kelemen Tímea Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  212.749

 ( 151 )  2014.05.20.

 ( 210 )  M 13 00985

 ( 220 )  2013.04.16.

 ( 732 )  Debreceni Csoport Húsipari Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok.

  29    Csaba és Gyula eredetmegjelölés területéről származó szalámi- és kolbászfélék.

 ( 111 )  212.750

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 02189

 ( 220 )  2013.07.30.

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

 ( 740 )  Dr. Gál Enikő, dr. Gál Enikő 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás) telefon flottakezelés; telefonkészülék eladása.

 ( 111 )  212.751

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 03365

 ( 220 )  2013.11.18.

 ( 732 )  GUSTI MEDITERRANEO Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zsoldos Mariann, Dr. Zsoldos Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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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).

 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 )  212.752

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 03170

 ( 220 )  2013.10.31.

 ( 732 )  Ye Xiaoping, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

 ( 541 )  M'SARA

 ( 511 )   25    Ruházat, lábbeli, kalapáruk.

 ( 111 )  212.753

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 02970

 ( 220 )  2013.10.10.

 ( 732 )  Marca-Ceys Internacional, S.L., L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) (ES)

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

 ( 541 )  SANYTOL, A tiszta érintés

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

 szappanok.

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

 szerek (herbicidek).

 ( 111 )  212.754

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 03747

 ( 220 )  2013.12.12.

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

 ( 541 )  Jovital C Duo - C-vitamin kettős aktivitással az egészségünkért

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

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, diétás étrend-kiegészítők.

 35    Gyógyszerészeti termékekkel kapcsolatos marketing-tevékenység; orvosi reklámozás, különböző

célcsoportok felé irányuló kommunikáció, üzleti konzultációk, információszolgáltatás vagy tanácsadás

gyógyszerészeti vagy orvosi területen; számítógépes adatok kezelése; kereskedelmi vagy reklámozási célú

kiállítások szervezése; számítógépes hálózat segítségével történő mindenféle online reklámozás, beleértve az

 internetet; gyógyszerek és gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése, marketingtevékenység.

 41    Gyógyászattal és gyógyszerészettel kapcsolatos oktatás, szakmai képzés, gyógyászati témájú konferenciák,

kongresszusok, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi és gyógyszerészeti tárgyú kiadványok,

könyvek, kézikönyvek és adatbázisok kiadása, információ szolgáltatása az egészségügyben; gyógyászati témájú

 kiállítások szervezése, lebonyolítása, kivitelezése.
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 ( 111 )  212.755

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 03841

 ( 220 )  2013.12.20.

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

 ( 541 )  MUVERO

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  212.756

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 00986

 ( 220 )  2013.04.16.

 ( 732 )  Kaiser Food Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok.

  29    Csaba és Gyula eredetmegjelölés területéről származó szalámi- és kolbászfélék.

 ( 111 )  212.757

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 00989

 ( 220 )  2013.04.16.

 ( 732 )  Kaiser Food Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok.

  29    Csaba eredetmegjelölés területéről származó kolbászfélék.

 ( 111 )  212.758

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 00990

 ( 220 )  2013.04.16.

 ( 732 )  Kaiser Food Kft., Szolnok (HU)
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 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok.

  29    Csaba eredetmegjelölés területéről származó szalámi- és kolbászfélék.

 ( 111 )  212.759

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 00991

 ( 220 )  2013.04.16.

 ( 732 )  Kaiser Food Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok.

  29    Csaba és Gyula eredetmegjelölés területéről származó kolbászfélék.

 ( 111 )  212.760

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 01776

 ( 220 )  2013.06.20.

 ( 732 )  Tölgyessy Csaba Kristóf, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

  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).

 ( 111 )  212.761

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 01965

 ( 220 )  2013.07.11.

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

 ( 740 )  dr. Havasi József, Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Cafe Frei

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok.

  43    Vendéglátás (élelmezés).
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 ( 111 )  212.762

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 02558

 ( 220 )  2013.09.06.

 ( 732 )  Off Production Kft., Budapest, (HU)

  ( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.763

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 02557

 ( 220 )  2013.09.06.

 ( 732 )  Oláh Attila Lajosné, Budapest (HU)

 TaxiPlus Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh László István, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   39    Taxiszolgáltatás; személyszállítás; áruszállítás.

 ( 111 )  212.764

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 02758

 ( 220 )  2013.09.23.

 ( 732 )  László Béla 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Igaz akarok lenni, nem csak annak látszani

 ( 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).

 ( 111 )  212.765

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 02939

 ( 220 )  2013.10.08.

 ( 732 )  Nyárádi József Attila, Miskolc (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   12    Traktorok és dömperek.

 ( 111 )  212.766

 ( 151 )  2014.05.21.
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 ( 210 )  M 13 02940

 ( 220 )  2013.10.07.

 ( 732 )  Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  212.767

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 02941

 ( 220 )  2013.10.07.

 ( 732 )  Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

valamennyi szolgáltatás); önkiszolgáló éttermek; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése;

szállodai szolgáltatások; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás];

 vendéglátóipar.

 ( 111 )  212.768

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 02943

 ( 220 )  2013.10.08.

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

 Nemesvári Krisztina 50%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  212.769

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 02945

 ( 220 )  2013.10.09.

 ( 732 )  ESSILOR Optika Kft., Budapest (HU)

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

 ( 511 ) 9    Optikai cikkek; optikai lencsék; korrekciós lencsék [optikai]; optikai készülékek és eszközök; szemüvegek

 [optika].

  44    Optikusok szolgáltatásai.

 ( 111 )  212.770

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 02946

 ( 220 )  2013.10.09.

 ( 732 )  Digital Time Impex Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Ylex

 ( 511 )   14    Karórák, ébresztőórák, faliórák.

 ( 111 )  212.771

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 02949

 ( 220 )  2013.10.09.

 ( 732 )  Kaiser Food Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok.

  29    Hús és húskészítmények, húsipari termékek, vörösáruk, kolbászfélék, szárazáruk, töltelékáruk.

 ( 111 )  212.772

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 02951

 ( 220 )  2013.10.09.

 ( 732 )  Stari - Ker Kereskedelmi Kft., Tapolca (HU)

 ( 541 )  STARI

 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.773

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 02761

 ( 220 )  2013.09.24.

 ( 732 )  Rosta Róbert, Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Bolevácz Éva, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HUMED

 ( 511 )  39    Utazásszervezés, helyfoglalás utazáshoz, helyfoglalás utazással kapcsolatban, látogatások tervezése

 turistáknak, személyszállítás, utaskísérés, utasszállítás, termékek csomagolása.
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 43    Helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, rendezvényhez termek kölcsönzése, szálláshely

 lefoglalása (időleges), szállásügynökségek [szállodák, panziók], szállodai szolgáltatások, vendéglátóipar.

 44    Alternatív orvosi szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, egészségügyi berendezések kölcsönzése,

egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, fogászat, gyógyászati berendezések bérbeadása,

gyógyhelyek szolgáltatásai, gyógyszerészek szolgáltatásai [receptek elkészítése), gyógyszerészeti tanácsadás,

klinikák, kórházi szolgáltatások, orvosi klinikák szolgáltatásai, orvosi rendelők, orvosi szolgáltatások, otthonok

lábadozók utókezelésére, plasztikai sebészek szolgáltatásai, szanatóriumok, szépségszalonok, szociális otthonok,

 távgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  212.774

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 02746

 ( 220 )  2013.09.20.

 ( 732 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

 ProSiebenSat.1 Media AG, Unterföhring

  

( 546 )

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

egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; hangok vagy

képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek;

automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres

pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek (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).

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; acélgyapot; 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).

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

 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak másosztályokba;

 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).

 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).
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 ( 111 )  212.775

 ( 151 )  2014.05.21.

 ( 210 )  M 13 02745

 ( 220 )  2013.09.20.

 ( 732 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; hangok vagy

képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek;

automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres

pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek (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).

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; acélgyapot; 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).

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

 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak másosztályokba;

 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).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek (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; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.778

 ( 151 )  2014.06.02.

 ( 210 )  M 13 01446

 ( 220 )  2013.05.27.

 ( 732 )  Lila Körte Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pálvölgyi Miklós, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SonkaArcok

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  212.780

 ( 151 )  2014.05.26.

 ( 210 )  M 13 01851

 ( 220 )  2013.06.27.
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 ( 732 )  Rentix Kft., Budapest (HU)

  ( 591 )

 ( 511 )  39    Járműkölcsönzés; áruszállítás; gépkocsi kölcsönzés; gépkocsival történő szállítás; helyfoglalás utazással

 kapcsolatban; járművek mentése; járművezetői szolgáltatás; személyszállítás; utasszállítás.

 ( 111 )  212.781

 ( 151 )  2014.05.26.

 ( 210 )  M 13 02237

 ( 220 )  2013.08.05.

 ( 732 )  Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet, Mosonmagyaróvár (HU)

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

 ( 541 )  PRO+BIOTIKUM

 ( 511 )  5    Probiotikumok.

 ( 111 )  212.782

 ( 151 )  2014.05.26.

 ( 210 )  M 13 02634

 ( 220 )  2013.09.12.

 ( 732 )  Eurodrinks Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )   33    Importból származó blended whiskyk.

 ( 111 )  212.783

 ( 151 )  2014.05.26.

 ( 210 )  M 13 02841

 ( 220 )  2013.09.30.

 ( 732 )  Papp Krisztián Sándor, Újfehértó (HU)

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

 ( 541 )  LELKIPÁSZTOROCK

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

 ( 111 )  212.784
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 ( 151 )  2014.05.26.

 ( 210 )  M 13 03022

 ( 220 )  2013.10.17.

 ( 732 )  Reticulum Insurance Biztosítási Alkusz Kft., Pusztazámor (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Ajándéktárgyak.

 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).

 ( 111 )  212.785

 ( 151 )  2014.05.26.

 ( 210 )  M 13 03026

 ( 220 )  2013.10.17.

 ( 732 )  Fellai Délia, Fonyód (HU)

 ( 541 )  AFFINITÉ BY DELIA-A NÉVJEGYED

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 41    Coaching; divatbemutatók szervezése szórakoztatás céljából; fényképészet; gyakorlati képzés;

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); személyi edzői szolgáltatások; szórakoztatás; diszkók

 szolgáltatásai; online elérhető elektronikus publikációk; konferenciák szervezése és lebonyolítása.

 44    Szépségápolási szolgáltatások, alternatív orvosi szolgáltatások, fodrászat, aromaterápiás szolgáltatások,

manikűrszolgáltatások; masszázs; pszichológus szolgáltatásai; szauna szolgáltatások; szépségszalonok; szolárium

 szolgáltatásai; terápiás szolgáltatások; tetoválás; plasztikai sebészet; plasztikai sebészek szolgáltatásai.

 ( 111 )  212.788

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 03761

 ( 220 )  2013.12.12.

 ( 732 )  Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gyaraky Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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).

4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve
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a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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).

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).

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).

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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

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

 valamennyi áru).

 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).

 13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek (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).

  15    Hangszerek (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).

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

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

szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (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
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 lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk 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).

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra (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).

  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).

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

 falikárpitok (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,

 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).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (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).

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

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  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).

 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).

 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).

 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 )  212.789

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 03762

 ( 220 )  2013.12.12.

 ( 732 )  Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gyaraky Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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).

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).

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).

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
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 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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

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

 valamennyi áru).

 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).

 13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek (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).

  15    Hangszerek (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).

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

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

szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (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).

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
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(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra (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).

  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).

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

 falikárpitok (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,

 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.

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

 áru).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (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).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  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).

 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).

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek
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és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (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 )  212.790

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 01236

 ( 220 )  2013.05.08.

 ( 732 )  Lukács Ernő, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, Budapest

  
( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.791

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 01609

 ( 220 )  2013.06.05.

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

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

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.792

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 01615

 ( 220 )  2013.06.07.

 ( 732 )  Compex-Só Kft., Nyírtass (HU)

 ( 740 )  Kovács Zoltán, Székesfehérvár
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( 546 )

 ( 511 )  1    Erdélyből származó nyers só.

 ( 111 )  212.793

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 01814

 ( 220 )  2013.06.25.

 ( 732 )  NEKYMA Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Amulettek [ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; díszek [ékszerek]; fülbevalók; gyöngyök

 [ékszerek]; karkötők [ékszerek]; láncok [ékszerek].

 18    Állszíjak bőrből; aktatáskák; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok bútorhuzatokhoz;

bőrfonalak; bőrlemezek; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőrpórázok; bőrszelepek;

bőrszíjak; bőrtakarók [szőrmék]; bútorhuzatok bőrből; dobozok bőrből vagy műbőrből; erszények, pénztárcák;

fogantyúk bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; hátizsákok; hevedertáskák gyermekek

hordozására; irattáskák, aktatáskák; iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák;

kézitáskák; kikészített bőrök; kofferek [kis utazóládák]; kulcstokok; ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák;

marhabőrök; moleszkin [bőrutánzat]; műbőr; névjegytartók, kártyatartók; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák

üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; szarvasbőr nem tisztítási célokra; táskák [zacskók,

 tasakok] csomagolásra, bőrből; táskák; utazókészletek [bőráruk]; utazóládák; útitáskák; vállszíjak bőrből.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; valamint alsónadrágok; alsóneműk; cipők; dzsekik; elasztikus (sztreccs)

nadrágok; fejfedők [kalapáruk]; felsőruházat; harisnyanadrágok; harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; kabátok; kesztyűk

[ruházat]; kötöttáruk; melegítők, szvetterek; nadrágok; övek [ruházat]; pólók; pulóverek; sapkák; sálak; szoknyák;

 zoknik.

 ( 111 )  212.794

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 02389

 ( 220 )  2013.08.23.

 ( 732 )  iL Bacio Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fejes Tímea, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (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).

 20    Olaszországból származó, olasz technológiával készült vagy olasz stílusú 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    Olaszországból származó, olasz technológiával készült vagy olasz stílusú eszközök, edények és tartályok

háztartási és konyhai célokra; fésűk 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    Olaszországból származó, olasz technológiával készült vagy olasz stílusú textíliák és textiláruk, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (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    Olaszországból származó, olasz technológiával vagy olasz alapanyagból készült 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 43    Olaszországból származó vagy olasz stílusú vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.795

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 02394

 ( 220 )  2013.08.23.

 ( 732 )  Hansa-Kontakt Kft., Szeged (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   33    Oroszországból származó vodka.

 ( 111 )  212.796

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 02396

 ( 220 )  2013.08.23.

 ( 732 )  ST. NICOLAUS a.s., Leopoldov (SK)

 ( 300 )  917-2013 2013.05.24. SK

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Gin termékek.

 ( 111 )  212.797

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 02586

 ( 220 )  2013.09.10.

 ( 732 )  Kovács Orsolya, Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  18    Aktatáskák; állszíjak bőrből; bevásárlóhálók;, bevásárlótáskák; bordák esernyőkhöz vagy napernyőkhöz;

bőrfonalak, bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok bútorhuzatokhoz; bőrlemezek; bőrpórázok;

bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák (poggyász); bőrszelepek; bőrszíjak; bőrtakarók [szőrmék];

bútorhuzatok bőrből; dobozok bőrből vagy műbőrből; ernyők; esernyők; erszények, pénztárcák; fogantyúk

bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; hátizsákok; hevedertáskák gyermekek

hordozására; irattáskák, aktatáskák; iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák;

kézitáskák; kikészített bőrök; kofferek (kis utazóládák); kottamappák; kottatokok; kulcstokok; kuponbőrök;
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kulcstokok; ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák; marhabőrök; moleszkin [bőrutánzat]; műbőr;

névjegytartók, kártyatartók; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák;

strandtáskák; szarvasbőr nem tisztítási célokra; táskák (zacskók, tasakok) csomagolásra, bőrből; táskák;

 utazókészletek (bőráruk); utazóládák; útitáskák; vállszíjak bőrből.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsónemű; alsószoknyák; bodyk

(alsóruházat); cipőfelsőrészek; cipők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; díszzsebkendők (ruházat); dzsekik;

felsőkabátok felöltők; felsőruházat; gallérok (ruházat); ingek; ingmellek (csipkés); ing-szatlik; ingvállak,

pruszlikok; kabátok; kalapok; kemény ingmellek, plasztronok; kesztyűk (ruházat); készruhák; kézelők (ruházat);

kombinék (alsóneműk); kosztümök; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; övek; pizsamák;

 pólók; poncsók; pulóverek; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sálak; szoknyák; vállkendők, nagykendők.

  42    Ruházati cikkek és divatkellékek tervezése, divattervezés, stílustanácsadás.

 ( 111 )  212.798

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 02600

 ( 220 )  2013.09.10.

 ( 732 )  Szita Dániel, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Biczi Tamás, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  212.799

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 02788

 ( 220 )  2013.09.26.

 ( 732 )  ProCoPlan Automatizálási, Mérnöki és Fővállalkozó Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Szabó Tamás, Érd

  

( 546 )

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata

áruelosztóberendezések és szerlezetek 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 )  212.800

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 02978

 ( 220 )  2013.10.13.

 ( 732 )  Erdős Gyula 50%, Apagy (HU)

 Gebri Viktória 50%, Nyírtét (HU)
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 ( 541 )  Pit Bull Believe Street Wear

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

 ( 111 )  212.801

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 02980

 ( 220 )  2013.10.14.

 ( 732 )  Egrokorr Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 )  EGROKORR

 ( 511 ) 1    Hígítók és oldószerek; ipari, tudományos, vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták és műanyagok; ipari

 rendeltetésű ragasztóanyagok.

2    Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok; nyers természetes

 gyanták; színezékek; porfestékek, pigmentek.

 35    Reklámozás és marketingtevékenység; festékek és építőipari termékek kereskedelmi ügyleteinek

bonyolítása; kereskedelmi egységek üzemeltetése; építőipari és festékipari kiállítások és szakmai bemutatók

 szervezése.

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

tevékenységek és fejlesztések; továbbá kiemelten festékipari kutatások és fejlesztések, lakossági és ipari

 felhasználási területekre.

 ( 111 )  212.802

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 02983

 ( 220 )  2013.10.14.

 ( 732 )  dr. Dézsi Csaba András, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrendkiegészítők emberek számára, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 111 )  212.803

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 02984

 ( 220 )  2013.10.14.

 ( 732 )  Lukácsné Kemény Edina, Sopron (HU)

 Lukács László, Sopron (HU)

 ( 740 )  Wagner Alma Laura, Sopron

 ( 541 )  Perfect Line

 ( 511 )  44    Aromaterápiás szolgáltatások; fodrászszalonok; hajbeültetés; hátgerincmasszázzsal gyógyítás;

 manikűrszolgáltatások; masszázs; szauna szolgáltatások; szépségszalonok; szolárium szolgáltatások; tetoválás.

 ( 111 )  212.804

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 02988

 ( 220 )  2013.10.15.

 ( 732 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   33    Borok és pezsgők.

 ( 111 )  212.805

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 02989

 ( 220 )  2013.10.15.

 ( 732 )  il Bacio Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fejes Tímea, Budapest

  

( 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).

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

 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).

 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; fésűk 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).

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (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).

  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).
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 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

 falikárpitok (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,

 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).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (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 )  212.806

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 02992

 ( 220 )  2013.10.15.

 ( 732 )  HSA Jobfair Kft., Tiszatardos (HU)

 ( 740 )  Dr. Helmeczi András, Debrecen

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.807

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 02993

 ( 220 )  2013.10.15.

 ( 732 )  HSA Jobfair Kft., Tiszatardos (HU)

 ( 740 )  Dr. Helmeczi András, Debrecen

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.808
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 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 02997

 ( 220 )  2013.10.15.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, kereskedelmi információs ügynökség.

 38    Digitális fájlok továbbítása, elektronikus levelezés, e-mail, faxok továbbítása, üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; áruk csomagolása; áruk raktározása, tárolása,

áruszállítás, szállítmányozás, futárszolgálat áruk továbbítására, gépkocsival történő szállítás, csomagküldemények

elosztása, csomagátadó automaták üzemeltetése, információ szállítással, tárolással kapcsolatban, szállítási

 logisztikai szolgáltatások, ügynökség szállítmányozással kapcsolatban.

 ( 111 )  212.809

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 03173

 ( 220 )  2013.10.31.

 ( 732 )  Xu Xiao Bin, Budapest (HU)

 ( 541 )  BURNING DENIM

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  212.810

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 03174

 ( 220 )  2013.10.31.

 ( 732 )  MEDOSWISS Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tomori Péter, Demkó & Tomori Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MEDOSWISS

 ( 511 )  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 )  212.811

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 03186

 ( 220 )  2013.10.31.

 ( 732 )  Sziluker Kft 100%, Százhalombatta (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  212.812
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 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 03369

 ( 220 )  2013.11.19.

 ( 732 )  OTI Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs László, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.813

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 03372

 ( 220 )  2013.11.19.

 ( 732 )  Digital Board Networks Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs László, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.814

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 03387

 ( 220 )  2013.11.20.

 ( 732 )  GROUPE AUCHAN, Croix (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; reklámszövegek publikálása; levélreklám; plakátragasztás; reklámügynökségek; reklámidő

kölcsönzése hírközlési médián; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; üzletvezetés;

segítségnyújtás üzletvezetéshez; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; üzleti tanácsadás, információ vagy

tájékoztatás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; költöztetőszolgálat vállalkozások számára; irodai

tevékenység, titkársági szolgáltatások; könyvelés; munkaerő-toborzás; konzultáció személyzeti kérdésekben;

irodagépek és készülékek kölcsönzése (távközlési berendezések és számítógépek kivételével); automaták

kölcsönzése; újság-előfizetések intézése; elektronikus újság-előfizetések intézése; telefon-előfizetések intézése;

mobil telefon előfizetések, személyhívó szolgáltatások intézése; előfizetések intézése távközlési

szolgáltatásokhoz, világméretű számítógépes hálózat (Internet) szolgáltatásokhoz vagy privát hálózathoz

(intranet), távközlési számítógépes hálózathoz vagy adattovábbítási hálózathoz való hozzáférést biztosító
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szolgáltatóhoz; adatbázis vagy multimédia szerverközpont előfizetések intézése; telematikai szolgáltatások

előfizetésének intézése; előfizetések intézése telematikai szolgáltatásokra, telematikai eszközöket alkalmazó

adatátviteli szolgáltatásokra; előfizetés számítógépes hálózathoz vagy adatközlő hálózathoz való hozzáférést

biztosító központi szolgáltatásra; előfizetés televízió, rádió, videofelvételekre, hangfelvételekre, audiovizuális

programokra; előfizetés számítógépes adatbázisra; távközlési és multimédia hálózatok üzletvezetése és

felügyelete; kereskedelmi segítségnyújtás távközlési hálózatok működtetése és felügyelete területén;

export-import ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek; önköltség elemzés; piaci tanulmányozás;

piackutatás; közvéleménykutatás; árösszevetési szolgáltatások; statisztikák összeállítása; közönségszolgálat;

árverések; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokra, nevezetesen

eladási propaganda; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztók részére; vásárlási megrendelések

ügyintézése; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése kereskedelmi vagy reklámcélokra; szállodai

üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; információknak számítógépes adatbázisokba való

összegyűjtése és rendezése; adatkutatás számítógépes nyilvántartásokban mások részére; iratmásolás; mások

javára, különböző áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását), amely lehetővé teszi a fogyasztók számára,

hogy megfelelően megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat, valamint szolgáltatások kis- és

nagykereskedelmi értékesítés, katalógusból levélben történő értékesítés, vagy Internet vagy minden elektronikus

média útján történő kis- és nagykereskedelmi távmegrendelés céljára az alábbi termékek tekintetében:

mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek (gombaölő szerek, gyomirtó szerek, rovarirtó szerek és

parazitaölő szerek kivételével), tartósítószerek virágokhoz, vegyi termékek bőr és textilanyagok

vízhatlanításához, vegyi termékek textilanyagok élénkítésére, műtrágyák, termőföld, cserzőanyagok, ragasztók

ipari célra, ragasztószerek, ragasztások szétválasztására szolgáló termékek, facellulóz, hígítók lakkokhoz,

fényérzékeny filmek exponálás nélkül, fagyálló anyagok, fékfolyadékok, aceton, sósav, desztillált víz, savas

vízakkumulátorok feltöltésére, hidrogén-peroxid, színezékek, festékek és lakkok (szigetelők kivételével),

bevonóanyagok (festékek), tonerpatronok nyomtatókhoz és fénymásolókhoz, rozsda elleni és fakonzerváló

védőszerek, hígítók és kötőanyagok festékekhez, lakkokhoz és mázolóanyagokhoz, festőanyagok, gitt

üvegeseknek, fehérítőkészítmények és más anyagok mosodai célra, tisztító-, fényesítő, zsírtalanító és

súrolószerek és termékek, kálium-hipoklorit oldat, folteltávolító szerek, lágyítószerek, kékítőszerek,

festékeltávolító termékek, csiszolópapír, rozsdaeltávolító szerek, lemaróanyagok, kazánkő eltávolító szerek

háztartási használatra, tisztítószerek nem a termelési eljárás során való és nem gyógyászati felhasználásra,

készítmények szennyvízcsatornák tisztításához, padlófényesítő viaszok, cipőviaszok, ablaktisztító folyadékok,

szappanok, parfümök, toalett vizek, dezodorok személyes használatra (illatszerek), kozmetikumok, hajápoló

termékek, hajfestékek, samponok, fogkrémek, szájápoló szerek nem gyógyászati célra, szőrtelenítő szerek,

sminktermékek és sminklemosó termékek, borotválkozó szerek, borotvaszappanok, toalettszerek, körömlakkok és

körömlakklemosók, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmények fürdéshez és napozáshoz,

fogprotézisek fényezésére és tisztítására szolgáló készítmények, kozmetikai vattapálcikák, vatta kozmetikai

használatra, kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők, napvédő készítmények (barnító kozmetikai

termékek), samponok kedvtelésből tartott állatoknak, füstölők, illatosított fa, potpurrik, ipari olajok és zsírok,

kenőanyagok, üzemanyagok (beleértve a motorbenzint is), motorolajok, üzemanyagok, diesel olajok, gyertyák és

kanócok (világításhoz), gyertyák, illatosított gyertyák, tűzgyújtók, tüzelési brikett, denaturáltszesz, faszén

(tüzelőanyag), tüzelőfa, zsír bőrökhöz, gyógyszerészeti, állatgyógyászati termékek, gyógyászati és intim higiéniai

termékek, elsősegélyládák, diétás anyagok, italok, élelmiszerek gyógyászati célra, fogyasztókészítmények

gyógyászati célra, gyógyszeres infúziók, gyógyteák, vitaminkészítmények, nyomelem készítmények emberi és

állati fogyasztásra, táplálékkiegészítők gyógyászati célra, ásványi táplálék kiegészítők, bébiételek és tejes liszt

csecsemők részére, fogászati mintázó anyagok, fogászati protézisragasztók, fertőzésgátló szerek,

fertőtlenítőszerek orvosi és higiéniai célra nem szappan formájában, égés elleni szerek, napvédő készítmények

(leégés elleni készítmények), nedvszívó tampon, egészségügyi kötszerek, kendők, betétek és nadrágok,

menstruációs tamponok, párnák szoptatáshoz, fertőtlenítő készítmények, dezodorok nem személyes használatra,

oldatok kontaktlencsékhez, légtisztító készítmények, rovar- gomba- és gyomirtó készítmények, nyakörvek
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állatoknak paraziták ellen, rovarriasztó szerek kutyáknak, állatok lemosására szolgáló szerek, építőanyagok

fémből, fémlétrák, nem mechanikus orsók (fémből) flexibilis csövekhez, széfek, nem elektromos kábelek és

vezetékek fémből, nem elektromos fémzárak, fémtömegcikkek, fémcsövek, fémláncok, fémgyűrűk, csuklópántok

fémből, tűzbakok, tűzellenzők fémből, kulcsok, lakatok, leveles ládák fémből, szerszámos ládák fémből,üres,

fémfonal kötözési célokra, antennavezetékek, fémdobozok, -ládák, -szekrények, -kosarak és -tárolók,

alumíniumlemezek, ruhaakasztók fémből, sátorcövekek fémből, seprűnyelek fémből, zárókupakok palackokhoz

fémből, rögzített törülközőadagolók, rendszámtáblák fémből, csengők, művészeti tárgyakfémből, szerszámgépek,

mechanikusan működtetett kéziszerszámok, motorok (szárazföldi járműmotorok kivételével), gyújtógyertyák

robbanómotorokhoz, elektromos kézi fúrógépek, elektromos kések, vésők és ollók, elektromos

ragasztópisztolyok, festőpisztolyok, gázzal működő forrasztólámpák és -pákák, fűnyíró gépek, mechanikus

csévélők flexibilis csövekhez, légpumpák akváriumokba, elektromechanikus élelmiszer- és italgyártó gépek,

elektromos konyhai robotok és gépek, mosó- és mosogató gépek, centrifugák, porszívók, zsákok porszívókhoz,

elektromos parkettafényesítő gépek, elektromos cipőfényesítő gépek, elektromos tisztító gépek és berendezések,

varró- és kötőgépek, kézzel működtetett kéziszerszámok és eszközök, nem elektromos vágóeszközök, villák,

kanalak, nem villantókanalak és nem gyógyszerek beadásához, vágófegyverek, ollók, nyesőollók, fűrészek,

csavarhúzók, metszőollók, kacsozókések, kézzel működtetett kéziszarszámok és eszközök kertészkedéshez,

gereblyék, lapátok, csákányok, ásók, fogók, kalapácsok, (kézzel működtetett) fűnyírók, készülékek növényi

paraziták irtására, rovarirtó permetezők, mechanikus eszközök élelem aprítására, darabolására, nem elektromos

konzervnyitók, diótörők, borotvák, borotvapengék, körömcsipeszek és körömreszelők, körömvágók, manikűr- és

pedikűrkészletek, elektromos és nem elektromos hajnyírógépek személyes használatra, elektromos és nem

elektromos szőrtelenítőkészülékek, szőrtelenítő csipeszek, tudományos (nem gyógyászati) célra szolgáló,

tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti),

életmentő berendezések és felszerelések, elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására,

szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések, anyagok elektromos vezetékekhez

(elektromos huzalok, kábelek), elektromos kapcsolók, dugaszolóaljzatok, biztosítékok, fedelek elektromos

dugaszolóaljzatokhoz, elektromos elemek, telepek világításhoz, villanyvasalók, hangok vagy képek rögzítésére,

továbbítására, másolására szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, hanglemezek, mágneses és optikai

lemezek, audio és video kompaktlemezek, videoszalagok, faxgépek, telefonkészülékek, telefonadapterek,

akkumulátortöltök telefonokhoz, tokok, tartók és dobozok mobiltelefonokhoz és telefonkészülékekhez,

üzenetrögzítők, antennák, vetítőberendezések és vásznak, villanólámpák (fényképészet), exponált filmek,

speciális tokok fényképészeti készülékekhez és műszerekhez, diktafonok, regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek, számítógép-perifériák, számítógépes szoftverek,

floppylemezek, modemek, elektronikus határidőnaplók, játékgépek kizárólag televízió készülékkel való

használatra, különálló elektronikus kijelzők vagy monitorok, videó játékkazetták, binokuláris távcsövek,

szemüvegek, szemüvegtokok, memóriakártyák, intelligens mikro kártyák, mágneskártyák, telefonkártyák,

iránytűk, úszóövek és -mellények, búvárálarcok, búvárruhák, mérlegek, védősisakok, védőeszközök személyek

balesetvédelmére, balesetvédelmi hálók, védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen, barométerek, szeszfokolók,

tűzoltókészülékek, homokórák, elektromos zárak, elektromos ajtócsengők, riasztóberendezések, díszítőmágnesek,

orvosi, fogászati és állatorvosi készülékek és eszközök, inhaláló készülékek, varratanyagok, óvszerek,

cumisüvegek, cumisüveg cumik, cumik csecsemők számára, orvosi hőmérők, világító-, fűtő, gőzfejlesztő, főző-,

hűtő-, szárító- szellőztető, légkondicionáló, fertőtlenítő, vízellátó berendezések, egészségügyi berendezések,

légfrissítő és -tisztító berendezések, elektromos ventillátorok személyes használatra, víztisztító készülékek,

sterilizátorok, konyhai elszívó ernyők, sütőnyársak, jégtartó dobozok, sütők, gázgyújtók, kenyérpirítók,

elektromos kávéfőző gépek, elektromos olajsütők, jégkészítő gépek, hajszárítók, elektromos ruhaszárító gépek,

lábmelegítők, villanykörték és villanylámpák, fényszórók és lámpák járművekhez, járművek, szárazföldi, légi

vagy vízi helyváltoztató eszközök, kerékpárok, billentős tehergépkocsik, utánfutók (járművek), napellenzők

gépkocsikba, szélvédőtörlők, visszapillantó tükrök, belső gumiabroncs tömlők, gumiabroncsok, fejtámaszok és

biztonsági övek járműüléshez, biztonsági ülések gyermekek részére járművekben, kerékpárpumpák, babakocsik,
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rollerek, védőhuzatok járművekhez, üléshuzatok járművekhez, csomagtartók, kerékpárállványok, síléctartók

gépkocsikhoz, babakocsik, lopásgátló szerkezetek járművekhez, bevásárlókocsik, talicskák, lőfegyverek, lőszerek

és lövedékek, robbanószerek, tűzijátékok, petárdák, karabélytokok, könnygázfegyverek, önvédelmi spray,

vállszíjak fegyverekhez, tölténytáskák, jelzőrakéták, ékszerek, nemes fémből készült ékszertartók,

ékszerdobozok, órák és más időmérő eszközök, karórák és óraszíjak, mandzsettagombok, nyakkendőtűk,

kulcskarikák és hozzájuk tartozó díszek, nemesfémből készült dobozok, szobrocskák, nippek nemesfémből,

műalkotások nemesfémből vagy drágakőből, hangszerek és hangszerek alkotórészei, zenélődobozok, nyergek

hangszerekhez, hegedűlábak, hangvillák, hangszertokok, papír, karton (nyers, félkész állapotban vagy papíripari

használatra), kartonkötések, csomagolásra szolgáló papír- vagy műanyag zsákok, zacskók vagy papírok, ívek

(papíráruk), nyomtatványok, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási

ragasztóanyagok, anyagok művészek részére, ecsetek, festékkészletek (iskolai használatra), írógépek és irodai

cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), iskolaszerek (papíráruk),

borítékok, irattartók, albumok, könyvek, folyóiratok, almanachok, brosúrák, vékonyfűzött könyvek, naptárak,

litográfiák, metszetek, festmények, poszterek, földrajztérképek, újságok, irodai bélyegzőgépek, sminkeltávolító

kendők papírból, papírból vagy cellulózból készült eldobható nadrágpelenkák, papír kávé filterek, matricák,

(papír vagy műanyag) szemeteszsákok, zacskók mikrohullámú sütéshez, cégtáblák papírból vagy kartonból,

egészségügyi papír, asztalneműk papírból, papírtörlők, papír zsebkendők, üdvözlőlapok, levelezőlapok,

szabásminták, rózsafüzérek, földgömbök, kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám, vízhatlan tömítések vagy

szigetelések, tömítőgyűrűk, félkész műanyagtermékek, tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok, rugalmas csövek,

nem fémből, locsolócsövek, üveggyapot szigeteléshez, hangszigetelő anyagok, vakításgátló filmek ablakokra,

szigetelő kesztyűk, szigetelő lakkok, papírok, tapaszok, szövetek és festékek, tömítőanyagok csatlakozásokhoz,

zacskók csomagoláshoz gumiból, gyűrűk, dugók gumiból, elasztikus vagy műanyag szálak nem textilipari

használatra, bőr és bőrutánzat, nyersbőrök, irhák, utazóládák, utazótáskák és bőröndök, esernyők, napernyők és

sétapálcák, ostorok, hámok, nyergesáruk, kézitáskák, strandtáskák, táskák, utazókészletek és kofferek,

piperetáskák (üresen), kozmetikai készletdobozok, bevásárló hálók és táskák, hátitáskák, sporttáskák (kivéve

azokat, amelyek a termék tárolására szolgálnak), kerekekkel ellátott bevásárlótáskák, ruhatáskák utazáshoz,

iskolatáskák, irattárcák, névjegytartók, kártyatartók, aktatáskák, kulcstartók (bőrből), pénztárcák, (üres)

szerszámtáskák bőrből, kalapdobozok bőrből, kenguru, hevedertáskák, gyermekek hordozására, nyakörvek és

ruhák állatoknak, építőanyagok, nem fémből, cement, bevonatok, gipsz, faanyag építéshez, burkoláshoz, tégla,

ablaküveg, merevcsövek, nem fémből, építésre, burkolatok építményekhez, padlóburkoló mozaiklapok, nem

fémből, kémények, nemfémből, ablakok és ajtók, nem fémből, külső redőnyök, nem fémből, nem

textilanyagokból, úszómedencék, vízvezetékek, nem fémből, mobil épületek, nemfémből, akvárium szerkezetek,

bútorok, árubemutató állványok, tükrök, keretek (nem építkezési célra), művészeti tárgyak fából, viaszból,

gipszből, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból,

kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és mindezek pótanyagaiból vagy műanyagból, kosarak, nem

fémből, csomagoló tartályok műanyagból, fa vagy műanyag dobozok, házak és fekhelyek lakásban tartott

kisállatoknak, kaparófa cicáknak, hirdetőtáblák, munkapadok, hímző rámák, rendszámtáblák nem fémből,

cégtáblák, cégérek fából vagy műanyagból, házszámtáblák fémből, nem világítóak, nem fém és nem elektromos

lakatosipari termékek, zsanérok, csapok nem fémből, állókák kisgyermekeknek, bölcsők, gyermekjárókák,

járólapok nem fémből, ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével, kemping hálózsákok, vánkosok, párnák,

fejpárnák, hengerpárnák, matracok, vállfák, ruhaakasztók, ruhavédőhuzatok, függönykarikák, függönyrudak,

függönyakasztók, ajtókilincsek nem fémből, rögzített törülközőadagolók nem fémből, palackállványok,

palackdugók, seprűnyelek nemfémből, esernyőtartók, létrák fából vagy műanyagból, ételdíszek műanyagból,

szívószálak, lemezes belsőfüggönyök, próbababák, legyezők, nem elektromos eszközök és tárolók háztartási vagy

konyhai használatra, fésűk és szivacsok, kefék (ecsetek kivételével), seprők, lapos csészék, tálkák, kefegyártáshoz

használt anyagok, takarítószerek, acélgyapot, háztartási kesztyűk, tisztítórongyok, szarvasbőr tisztítási célokra,

üveg, porcelán és fajansz eszközök konyhai és asztali edénynemű céljára, konyhai edénykészletek, kulacsok, nem

elektromos hordozható hűtőtáskák, edények, vázák, gyertyatartók, piknikkosarak edénnyel, dugóhúzók,
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üvegnyitók, szappan- és egészségügyi papír adagolók, egészségügyipapír-tartók, éjjeliedények, ruhaszárító

állványok, ruhacsipeszek, szemetesládák, vasalóállványok és huzatok vasalóállványokhoz, izotermikus zsákok,

rovarcsapdák, virágcserepek, virágcserépburkolók nem papírból, alomtálcák lakásban tartott kis állatoknak,

alomdobozok, ketrecek kedvtelésből tartott állatoknak, fésűk állatoknak, öntözőeszközök, kertészeti kesztyűk,

borotvaecsetek, fogkefék, fogselymek, szappandobozok, fogpiszkálók, kozmetikai eszközök, piperetáskák,

parfümpermetezők, parfümszórók, hordozható bébifürdőkádak, cipőkanalak, malacperselyek nem fémből,

művészeti tárgyak porcelánból, terrakottából vagy üvegből, kötelek (nem gumiból, nem teniszütőkhöz, sem

hangszerekhez), zsinegek, sátrak, ponyvák (nem mentéshez és nem babakocsikhoz), vitorlák, vitorlázat, zsákok és

zacskók csomagoláshoz textilanyagokból, zsákok ömlesztett áruk szállítására és tárolására, tömőanyagok (nem

gumiból vagy műanyagból), halászhálók, függőágyak, kötözőfonalak, nem fémből, fonalak textilipari használatra,

gyapjúfonal, elasztikus vagy műanyagszálak textilipari használatra, szövetek, ágyneműk, háztartási lenvászon,

asztalterítők nem papírból, vászonnemű fürdéshez (a ruházat kivételével), falikárpitok, tapéták textilanyagokból,

hálózsákok, kozmetikai kendők textilből, szúnyoghálók, háztartási lenvászon, szövött címkék, textilredőnyök,

textilzsebkendők, ruházat, övek, kesztyűk (ruházat), nadrágtartók, kalapok, lábbelik, zoknik, harisnyák,

harisnyanadrágok, cipők (kivéve az ortopédcipőket), papucsok, csizmák, cipőtalpbetétek, strandcipők, sícipők,

sportcipők, sapkák, fürdőtrikók, úszónadrágok és fürdőruhák, sportruházat (kivéve a merülő sportruházatot),

alvómaszkok, rövidáru (a fonalak kivételével), paszományáruk, csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok,

gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk, művirágok és műgyümölcsök, díszjelvények, kitűzők,

kalapdíszek, nem nemesfémből, hajdíszek, hajtűk és hajcsatok, hullámcsatok, parókák, húzózárak, cipőfűzők,

hőre tapadó foltok díszítésre vagy textiláruk javítására (rövidáruk), varródobozok, szőnyegek, takarók,

gyékények, linóleumok, padlóburkolatok (kövezés és festékek kivételével), tapéták nem textilanyagból,

szőnyegek gépkocsikba, fürdőszabai kilépő szőnyegek, tornaszőnyegek, csúszásmentes gyékények, műgyep,

játékok, játékszerek, trükkös játékok, karácsonyfa díszek (kivéve a világítási cikkeket és cukorkaféléket), tárgyak

társastánchoz, karneváli álarcok, játéksárkányok, játékkártyák, testnevelési és sportcikkek (úszási cikkek, ruházat,

szőnyegek és lábbelik kivételével), horgászbotok, eszközök testgyakorláshoz és tornafelszerelések, játékszerek

kedvtelésből tartott állatoknak, érmebedobásos játékautomaták, játékokés játékgépek, amelyek nem csak televízió

készülékkel, kijelzővel vagy manitorral használhatók, hús, hal-, baromfi- és vadhús, hentesáru, gyümölcsök,

tartósított, szárított, fagyasztott és főtt gombák és zöldségek, gyümölcspépek és saláták, zöldségsaláták, hús-, hal-,

zöldség- és gyümölcskonzervek, dzsemek, lekvárok, kompótok, étkezési zselé, virágporkészítmények

(élelmiszer), algakivonatok étkezésre, tartósított szójabab étkezésre, fehérjék emberi fogyasztásra, levesek,tojás,

tej, vaj, tejföl, joghurt, sajtok és más tejtermékek, étkezési olajok és zsírok, burgonyaszirom, kávé, tea, kakaó,

csokoládé, csokoládétermékek, kávé, tea, kakaó, csokoládé alapú italok, nem gyógyászati infúziók, cukor,

természetes édesítőszerek, rizs, tápióka, szágó, száraztészták, búzadara, liszt és gabonakészítmények,

kenyér,tésztafélék, cukrászkészítmények, édességek, cukorkaáru, étkezési jég, méz, nem illóolaj aromák, élesztő,

só, mustár, ecet, szószok, salátaöntetek, ketchup, majonéz, ízesítőszerek, fűszerek, konzervált kerti füvek,

jégfrissítő italokhoz, ételekhez, szendvicsek, pizzák, mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek (nem

feldolgozott, nem átalakított), magvak (vetőmagvak), természetes gyep, friss gyümölcs és zöldség, friss gomba,

friss kerti füvek, élő rákok, keménytestűek, vetőmagvak, fák, cserjék, élő növények és virágok, karácsonyfák,

táplálékok és italok állatoknak, termékek állati alomhoz, élő horgászcsalétkek, élőállatok, sörök, vizek, alkoholos

italok (sörök kivételével), dohány, dohányzási cikkek, gyufák, öngyújtók, cigaretta- és szivardobozok és -tartók,

zsebben hordozható eszközök cigarettasodráshoz, cigaretta filterek, cigarettatálcák, szivarvágók, cigarettapapírok,

 pipák, pipatisztítók.

 36    Biztosítások; baleset és tűzkár elleni biztosítások; életbiztosítások; takarékpénztárak; bank-, pénz- és

monetáris ügyletek; telebankszolgáltatások; portfóliókezelés; adósságbehajtási szolgáltatások; hitelirodák;

részletre vásárlások finanszírozása; finanszírozási és kölcsönzési szolgáltatások; zálogkölcsönzés; alkuszi

tevékenység; faktorálás; pénzalapok elektronikus átutalása; elektronikus fizetési szolgáltatások; pénzügyi előnyt

nyújtó bankkártya, hitelkártya, terhelő- és fizetőkártya és más kártya és csekkszolgáltatások; interneten vagy más

távközlési hálózaton elérhető on-line bankszolgáltatások, beleértve a mobiltelefon útján történő szolgáltatásokat
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is; árkedvezményre jogosító kuponok kibocsátása; pénzváltás; utazási csekkek és hitellevelek kibocsátása;

csekkek hitelességének ellenőrzése; széf letétiszolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; kölcsönös támogatási

alapok és beruházások; pénzügyi elemzések; adóval kapcsolatos becslések; pénzügyi és biztosítási tanácsadás;

jótékonysági alapok létrehozása; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlanok, lakások vagy irodák

kezelése, bérlete és értékbecslése; bérleti díj behajtás; mezőgazdasági ingatlanok bérlete; ingatlanok bérlete;

ingatlanbecslés; régiségek, műtárgyak, ékszerek és bélyegek értékbecslése; numizmatikai értékbecslés; pénzügyi

 szponzorálás.

 37    Építés; épületek, üzemek, kiállítási standok és üzletek építése; építésre és javításra vonatkozó tájékoztatás;

hajóépítés; épületek takarítása; épületek bontása; épületek szigetelése; nem mezőgazdasági célú féregirtás;

patkányirtás, fertőtlenítés; fényképészeti készülékek javítása; biztonsági zárak javítása; légkondicionáló

berendezések, irodagépek, számítógépek, fűtőberendezések, bojlerek, égőfejek, hűtőberendezések, elektromos

berendezések, elektromos háztartási berendezések, gépek, bútorok, felvonók, telefonok, raktárak üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; úszómedencék karbantartása; ajtók és ablakok beszerelése; konyhák

felszerelése; tűzriasztó és betörés gátló berendezések felszerelése és javítása; bulldózerek, daruk (építkezési

területen), tisztítógépek, építőipari gépek bérlése; repülőgépek karbantartása és javítása; műhógyártó

szolgáltatások; fehérneműtisztítás, cipészmunkák, cipőjavítás; ruhajavítás; órajavítás; külső és belső festési,

vakolási, vízvezeték szerelési, tapétázási szolgáltatások; kőműves munkák; ablaktisztítás; bútorasztalos munkák

(javítás); jelek festése vagy javítása; késélezés; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása

(javítása); kéményseprés; kőbányák kiaknázása; bányaművelés; járműjavító műhelye (üzemanyag-utántöltés és

 karbantartás); járművek karbantartása, javítása és tisztítása; segítségnyújtás elromlott járművekhez (javítás).

 41    Oktatás; képzés; gyakorlati képzés (szemléltetés); képzés és oktatás a programozás, telepítés, működtetés,

számítógép karbantartás, telefon, távközlési berendezések területén; szórakoztatás; múzeumi szolgáltatások

(bemutatók, kiállítások); vidámparki szolgáltatások; állatidomítás; sporttevékenységek; egészségklub

szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek szervezése; klubszolgáltatások (szórakozás vagy

oktatás); kulturális tevékenységek; könyvek, újságok publikálása; nem reklámszövegek publikálása;

könyvkölcsönzés; elektronikus desktop kiadói tevékenység; e-könyvek és on-line újságak publikálása; nem

letölthető elektronikus kiadványok nyújtása; elektronikus könyvtárszolgáltatások elektronikus információk, audió

vagy videó információk és adatok, játékok és szórakoztatás nyújtására; on-line játékszolgáltatások nyújtása

számítógépes hálózatról; sorsjátékok szervezése; zeneszerzési szolgáltatások; videoszalag vágás; show-műsorok

és filmek gyártása; mozifilmek, video felvevők, televíziós készülékek, videoszalagok, hanglemezek,

hangfelvételek, audioberendezések, videokamerák, video felvevők, rádió és televíziókészülékek, mozifilm

vetítőberendezések, filmkamerák és felszerelések, színházi díszletek kölcsönzése; sportfelszerelések kölcsönzése

(a járművek kivételével), könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; versenyek szervezése oktatás vagy

szórakoztatás területén; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kiállítások

szervezése kulturális vagy oktatási céllal; helyfoglalás show-műsorokra, szórakoztató, sport vagy kulturális

eseményekre; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); oktatási vagy szórakoztatási tárgyú információk; rádiós

és televíziós szórakoztatás; rádió- és televízióprogramok készítése; digitális fotószolgáltatás; fényképezés;

fotóriportok készítése; riporteri szolgáltatások; videofilmezés; mikrofilmezés; fordítói szolgáltatások; on-line

konferenciák szervezése és lebonyolítása; (nem letölthető) digitális zene nyújtása (elérhetővé tétele) internet

 útján; (nem letölthető) digitális zenenyújtása (elérhetővé tétele) internetes weboldalakról.

 ( 111 )  212.815

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 03188

 ( 220 )  2013.11.04.

 ( 732 )  Abszolutház Kft., Hegyhátmaróc (HU)

 ( 541 )  Droomhuis

 ( 511 )   35    Reklámtevékenység, ingatlan reklámozás, hirdetés.
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 36    Ingatlanügyletek, ingatlanközvetítés, ingatlan adásvétel, ingatlan értékbecslés, ingatlan vásárlás-, eladás,

 ingatlan építés, értékesítés, reklámozás, szolgáltatás, turisztikai szolgáltatás.

 ( 111 )  212.816

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 13 03374

 ( 220 )  2013.11.19.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 111 )  212.819

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 01241

 ( 220 )  2013.05.08.

 ( 732 )  Szabó László, Budapest (HU)

 ( 541 )  Netvadász

 ( 511 )  9    Nagy hatótávolságú WIFI készülék.

 ( 111 )  212.820

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 01643

 ( 220 )  2013.06.09.

 ( 732 )  Dr. Magyarfalvi Botond 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Magnézium só tartalmú mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek és trágyák.

 3    Magnézium só tartalmú szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Magnézium tartalmú fürdősók, fürdősók gyógyászati használatra, magnézium só tartalmú étrend-kiegészítők

 emberek és állatok számára.

 ( 111 )  212.821

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 02611

 ( 220 )  2013.09.11.

 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Török Éva jogtanácsos, Budapest
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 ( 541 )  TeleBike

 ( 511 )   12    Kerékpárok.

  39    Járművek kölcsönzése.

 ( 111 )  212.822

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 02998

 ( 220 )  2013.10.15.

 ( 732 )  Magyar Diáksport Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rádics Balázs, Budapest

  
( 591 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.823

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 03193

 ( 220 )  2013.11.04.

 ( 732 )  FOXrail Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kollár Edit,Dr. Kollár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FOXrail

 ( 511 )  39    Vasúti áruszállítás; vasúti szállítóeszközök kölcsönzése; vasúti teherszállító szolgáltatások; vasúti szállítás

megszervezésére vonatkozó szolgáltatások; vasúti teherkocsik bérbeadása; vasúti szállítási szolgáltatások; vasúti

 teheráru szállításához kapcsolódó szolgáltatások; vasúti szállítás.

 ( 111 )  212.824

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 03202

 ( 220 )  2013.11.05.

 ( 732 )  Drum Up Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, 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).

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

 karácsonyfadíszek.

  35    Növényekkel való kereskedelem, növényekkel való importtevékenység, reklámozás.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.825

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 03203

 ( 220 )  2013.11.05.
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 ( 732 )  Drum Up Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, 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).

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

 karácsonyfadíszek.

  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 )  212.826

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 03205

 ( 220 )  2013.11.05.

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

 ( 541 )  Budapest Airport Business 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).

 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).

 ( 111 )  212.827

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 03207

 ( 220 )  2013.11.05.

 ( 732 )  Veress Ildikó, Budapest (HU)

 Novák Tamás, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás, sofőrszolgálat, személyszállítás.

 ( 111 )  212.828

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 03209
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 ( 220 )  2013.11.05.

 ( 732 )  DraftFCB, Inc., New York, NY (US)

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

 ( 541 )  FCB

 ( 511 )  35    Reklámügynökségi szolgáltatások, hirdetési, marketing és reklámszolgáltatások, közönségszolgálat,

eseménymarketing szolgáltatások, hirdetések készítése és elhelyezése, média- és médiavásárlási és -elhelyezési

szolgáltatások, piacelemzés és piackutatás, piaci felmérések, közvetlen marketing szolgáltatások, eladási

propaganda szolgáltatások, szponzorálással és franchise-zal kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások,

 üzletvezetés és tanácsadás, üzleti információ és kutatás, üzleti tanácsadói szolgáltatások.

 ( 111 )  212.829

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 03208

 ( 220 )  2013.11.05.

 ( 732 )  DraftFCB, Inc., New York, NY (US)

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

 ( 541 )  FOOTE, CONE & BELDING

 ( 511 )  35    Reklámügynökségi szolgáltatások, hirdetési, marketing és reklámszolgáltatások, közönségszolgálat,

eseménymarketing szolgáltatások, hirdetések készítése és elhelyezése, média- és médiavásárlási és -elhelyezési

szolgáltatások, piacelemzés és piackutatás, piaci felmérések, közvetlen marketing szolgáltatások, eladási

propaganda szolgáltatások, szponzorálással és franchise-zal kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások,

 üzletvezetés és tanácsadás, üzleti információ és kutatás, üzleti tanácsadói szolgáltatások.

 ( 111 )  212.830

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 02750

 ( 220 )  2013.09.23.

 ( 732 )  Delta Bio 2000 Kutatási, Fejlesztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  deltagene

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.831

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 02306

 ( 220 )  2013.08.13.

 ( 732 )  TOSI TRANS Reptéri Transzfer és Utazásszervező Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Személyszállítás; személyszállítás taxival .

 ( 111 )  212.832

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 02891

 ( 220 )  2013.10.03.

 ( 732 )  Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kollár Edit, Dr. Kollár Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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 )  212.833

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 02890

 ( 220 )  2013.10.03.

 ( 732 )  Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kollár Edit, Dr. Kollár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Appra magyar!

 ( 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 )  212.834

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 02901

 ( 220 )  2013.10.04.

 ( 732 )  Pepita Marketing Kft., Szada (HU)

  

( 546 )

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

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.835

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 03296

 ( 220 )  2013.11.11.

 ( 732 )  Arcor S.A.I.C., Arroyito, CORDOBA (AR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Cukorkaáruk, csokoládék, liszt alapú készítmények, szószok, fagylaltok.

 ( 111 )  212.836
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 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 03490

 ( 220 )  2013.11.26.

 ( 732 )  Ye Xueyan, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  212.837

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 02710

 ( 220 )  2013.09.19.

 ( 732 )  PARTNER IN PET FOOD HUNGÁRIA KFT., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Kedves Ferenc, Budapest

 ( 541 )  Kormi

 ( 511 )  31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; élő állatok; friss gyümölcsök és

 zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta; macskaeledel.

 ( 111 )  212.838

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 02897

 ( 220 )  2013.10.04.

 ( 732 )  MEXICAN FOOD FACTORY Kft., Nagyvenyim (HU)

 ( 740 )  dr. Gajdácsik Adrián, Zelkó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.839

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 02720

 ( 220 )  2013.09.18.

 ( 732 )  PHASE, s.r.o., Selec (SK)

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

 ( 541 )  PHASE Trendi kanapék

 ( 511 )   20    Bútorok, ülőgarnitúrák, fekhelyek, ülések és székek.

 ( 111 )  212.840

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 03304

 ( 220 )  2013.11.12.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 11. szám, 2014.06.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1177



 ( 732 )  Zhang Haifen, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Magasházy Katalin, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, 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 )  212.841

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 03101

 ( 220 )  2013.10.25.

 ( 732 )  JT International SA, Geneva 26 (CH)

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

  

( 546 )

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

sodorható cigarettadohány, bagó, nedves por-alakú dohány; cigaretták, elektromos cigaretták; szivarok, szivarkák;

szubsztanciák dohányzáshoz, külön vagy dohánnyal kevert formában, nem orvosi vagy gyógyászati célú

használatra; tubák; dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak; cigarettapapírok,

 cigarettacsövek/szipkák és gyufák.

 ( 111 )  212.842

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 02900

 ( 220 )  2013.10.04.

 ( 732 )  Pepita Marketing Kft., Szada (HU)

 ( 541 )  BABAjnokság

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

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.843

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 03153

 ( 220 )  2013.08.15.

 ( 732 )  USE International Zártkörűen Működő Rt., Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Melinda, Dr. Tóth Melinda Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  USE unused
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 ( 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).

 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).

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

 ( 111 )  212.844

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 03489

 ( 220 )  2013.11.26.

 ( 732 )  Ye Xueyan, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  212.845

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 02910

 ( 220 )  2013.10.07.

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

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  212.846

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 03302

 ( 220 )  2013.11.12.

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

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

 Hennelné dr. Komor Ildikó, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PRESTIGE HOTEL BUDAPEST

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 43    Átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; éttermek; főzőberendezések bérlete; helyfoglalás

panziókban; helyfoglalás szállodákban; kávéházak, motelek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése;

szálláshely lefoglalása (időleges -); szállásügynökség [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek,

 asztalok, asztalterítők; üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; welness szolgáltatások.

 ( 111 )  212.847

 ( 151 )  2014.05.29.
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 ( 210 )  M 13 03500

 ( 220 )  2013.11.26.

 ( 732 )  KRAUSZ '99 Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 111 )  212.848

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 02508

 ( 220 )  2013.09.03.

 ( 732 )  dr. Grundtner Marcell, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tartósított, főzött gyümölcsök és zöldségekből készült zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojásból és

 tej felhasználásával készült termékek.

  30    Teából és kakaóból készült italok; fagylaltok.

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

 és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  212.849

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 03299

 ( 220 )  2013.11.12.

 ( 732 )  CHS Hungary Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Vidra Gyula László, Budaörs

  
( 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) notebook-ok és tabletek.
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 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.850

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 03485

 ( 220 )  2013.11.26.

 ( 732 )  Szegedi Paprika Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Hennelné Dr. Komor Ildikó, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 ) 5    Gyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek és állatok

számára; nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények; zselatin; zsírok

 gyógyászati használatra.

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

  30    Fűszeres mártások; pástétomok; marinádok; salátaöntetek; snack ételek; szószok.

 ( 111 )  212.851

 ( 151 )  2014.05.29.

 ( 210 )  M 13 02706

 ( 220 )  2013.09.19.

 ( 732 )  PARTNER IN PET FOOD HUNGÁRIA KFT., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Kedves Ferenc, Budapest

 ( 541 )  Nero

 ( 511 )  31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; élő állatok; friss gyümölcsök és

 zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta; kutyaeledel.

 ( 111 )  212.852

 ( 151 )  2014.06.04.

 ( 210 )  M 13 01575

 ( 220 )  2013.06.04.

 ( 732 )  Foltin Globe Kereskedemi Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Ildikó, Kovács Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

 Dr. Takács Zoltán ügyvéd Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Bonbonok (cukorkák); cukorkaáruk; cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; csokoládé.

 ( 111 )  212.853

 ( 151 )  2014.06.04.

 ( 210 )  M 12 04491
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 ( 220 )  2012.12.11.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GAZDÁLKODJ OKOSAN!

 ( 511 )  35    Marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;reklámanyagok terjesztés; reklámfilmek

előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető

 ügynökségek; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás.

  38    Kábeltelevíziós műsorszórás; televíziós műsorszórás.

 41    Filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió-

és televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú

 információk; televíziós szórakoztatás.

A rovat 129 darab közlést tartalmaz. 
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