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Az iparjogvédelmi dokumentumokat
kibocsátó egyes országokat és egyes
nemzetközi szervezeteket azonosító
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint)

AD Andorra
AE Egyesült Arab Emirátusok
AF Afganisztán
AG Antigua és Barbuda
AI Anguilla
AL Albánia
AM Örményország
AN Holland Antillák
AO Angola
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi

Szervezete (ARIPO)
AR Argentína
AT Ausztria
AU Ausztrália
AW Aruba
AZ Azerbajdzsán
BA Bosznia-Hercegovina
BB Barbados
BD Banglades
BE Belgium
BF Burkina Faso
BG Bulgária
BH Bahrein
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermuda
BN Brunei
BO Bolívia
BR Brazília
BS Bahama-szigetek
BT Bhután
BV Bouvet-sziget
BW Botswana
BX Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi

Hivatal (BOIP)
BY Belorusszia
BZ Belize
CA Kanada
CD Kongói Demokratikus Köztársaság
CF Közép-afrikai Köztársaság
CG Kongó
CH Svájc
CI Elefántcsontpart
CK Cook-szigetek
CL Chile
CM Kamerun
CN Kína
CO Kolumbia
CR Costa Rica
CU Kuba
CV Zöld-foki Köztársaság
CY Ciprus
CZ Cseh Köztársaság
DE Németország

DJ Dzsibuti
DK Dánia
DM Dominikai Közösség
DO Dominikai Köztársaság
DZ Algéria
EA Eurázsiai Szabadalmi Szervezet

(EAPO)
EC Ecuador
EE Észtország
EG Egyiptom
EH Nyugat-Szahara
EM Belső Piaci Harmonizációs Hivatal

(védjegy és ipari minta) (OHIM)
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
ER Eritrea
ES Spanyolország
ET Etiópia
FI Finnország
FJ Fidzsi-szigetek
FK Falkland-szigetek (Malvin-szigetek)
FO Faröer-szigetek
FR Franciaország
GA Gabon
GB Nagy-Britannia
GC Az Öböl menti Arab Államok

Együttműködési Tanácsának
Szabadalmi Hivatala (GCC)

GD Grenada
GE Grúzia
GG Guernsey
GH Ghána
GI Gibraltár
GL Grönland
GM Gambia
GN Guinea
GQ Egyenlítői-Guinea
GR Görögország
GS Dél-Georgia és a

Dél-Sandwich-szigetek
GT Guatemala
GW Bissau-Guinea
GY Guyana
HK Hongkongi Különleges Igazgatású

Terület
HN Honduras
HR Horvátország
HT Haiti
HU Magyarország
IB A Szellemi Tulajdon Világszerveze-

tének (WIPO) Nemzetközi Irodája
ID Indonézia
IE Írország
IL Izrael
IM Man-sziget
IN India
IQ Irak
IR Iráni Iszlám Köztársaság
IS Izland
IT Olaszország
JE Jersey

JM Jamaica
JO Jordánia
JP Japán
KE Kenya
KG Kirgizisztán
KH Kambodzsa
KI Kiribati
KM Comore-szigetek
KN Saint Christopher és Nevis
KP Koreai Népi Demokratikus

Köztársaság
KR Koreai Köztársaság
KW Kuvait
KY Kajmán-szigetek
KZ Kazahsztán
LA Laoszi Népi Demokratikus

Köztársaság
LB Libanon
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Srí Lanka
LR Libéria
LS Lesotho
LT Litvánia
LU Luxemburg
LV Lettország
LY Líbia
MA Marokkó
MC Monaco
MD Moldovai Köztársaság
ME Montenegró
MG Madagaszkár
MK Macedón Köztársaság
ML Mali
MM Mianmar
MN Mongólia
MO Makao
MP Észak-Marina-szigetek
MR Mauritánia
MS Montserrat
MT Málta
MU Mauritius
MV Maldív-szigetek
MW Malawi
MX Mexikó
MY Malajzia
MZ Mozambik
NA Namíbia
NE Niger
NG Nigéria
NI Nicaragua
NL Hollandia
NO Norvégia
NP Nepál
NR Nauru
NZ Új-Zéland
OA Szellemi Tulajdon Afrikai

Szervezete (OAPI)
OM Omán
PA Panama
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PE Peru
PG Pápua Új-Guinea
PH Fülöp-szigetek
PK Pakisztán
PL Lengyelország
PT Portugália
PW Palau
PY Paraguay
QA Katar
QZ Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal

(CPVO)
RO Románia
RS Szerbia
RU Oroszországi Föderáció
RW Ruanda
SA Szaúd-Arábia
SB Salamon-szigetek
SC Seychelle-szigetek
SD Szudán
SE Svédország
SG Szingapúr
SH Szent Ilona
SI Szlovénia
SK Szlovákia
SL Sierra Leone
SM San Marino
SN Szenegál
SO Szomália
SR Suriname
ST Săo Tomé és Principe
SV Salvador
SY Szíriai Arab Köztársaság
SZ Szváziföld
TC Turks- és Caicos-szigetek
TD Csád
TG Togo
TH Thaiföld
TJ Tádzsikisztán
TL Kelet-Timor
TM Türkmenisztán
TN Tunézia
TO Tonga
TR Törökország
TT Trinidad és Tobago
TV Tuvalu
TW Tajvan (Kínai Köztársaság)
TZ Tanzániai Egyesült Köztársaság
UA Ukrajna
UG Uganda
US Amerikai Egyesült Államok
UY Uruguay
UZ Üzbegisztán
VA Vatikán
VC Saint Vincent és Grenadine
VE Venezuela
VG Brit Virgin-szigetek
VN Vietnam
VU Vanuatu
WO Szellemi Tulajdon Világszervezete

(WIPO) Nemzetközi Irodája
WS Szamoa
XN Északi Szabadalmi Intézet (NPI)
YE Jemen
ZA Dél-afrikai Köztársaság
ZM Zambia
ZW Zimbabwe

Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanú-
sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-
lati minta és formatervezési minta
adatok azonosítói (INID-kódok a
WIPO 9. szabványa szerint)

(10) Lajstromozási és közzétételi adatok

(11) a dokumentum száma: szabadal-
mi és növényfajta-oltalmi rova-
tokban közzétételi szám vagy
lajstromszám; használati minta és
formatervezési minta rovatokban
lajstromszám; a megadott szaba-
dalmak, a megadott növényfajta-
oltalmak, a megadott használati
minta oltalmak és a megadott for-
matervezési mintaoltalmak rova-
tokban a lajstromszámhoz kap-
csolt dátum a megadó határozat
kelte

(13) a publikáció fajtája a WIPO 16.
szabványa szerint

(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma

(22) a bejelentés napja

(23) a kiállítási elsőbbség vagy ked-
vezmény, illetve a módosítási el-
sőbbség napja

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete

(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve UPOV
Egyezmény szerinti elsőbbség adatai

(40) A közzététel napja
(50) Műszaki adatok

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osztályo-
zás (szabadalmi, illetve használa-
ti minta rovatokban);
Locarnói Megállapodás szerinti
osztályozás (formatervezési minta
rovatokban)
UPOV-kód (növényfajta-oltalmi
rovatokban)

(53) növényfajta fajtaneve

(54) a találmány, illetve a szabadalom
címe, a növényfajta fajneve, latin
neve, a használati minta címe, a
formatervezési minta megneve-
zése

(55) a növényfajta fényképe, illetve a
formatervezési minta fényképe
vagy rajza

(57) szabadalmi rovatokban a kivo-
nat, használati minta rovatokban
a főigénypont (a jellemző ábrá-
val)

(60) Összefüggő bejelentések, szabadalmak,
kiegészítő oltalmi tanúsítványok, nö-
vényfajta-oltalmak, használati minták
adatai
(62) megosztás esetén a korábbi sza-

badalmi, növényfajta-oltalmi, il-
letve használati minta bejelentés
ügyszáma

(65) közzétételi szám (megadott sza-
badalmakkal kapcsolatban)

(66) belső elsőbbség napja

(67) származtatást megalapozó irat
adatai

(68) az alapszabadalom lajstromszáma

(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselő
adatai

(71) bejelentő

(72) feltaláló, szerző, nemesítő

(73) szabadalmas, jogosult

(74) képviselő

(80) A Budapesti Szerződés és a Szabadalmi
Együttműködési Szerződés szerinti adatok

(83) a mikroorganizmus törzs (bioló-
giai anyag) letétbe helyezésének
adatai

(84) szekvencialista, illetve táblázat

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés szá-
ma

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés
közzétételi száma

(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény sze-
rinti adatok, valamint a kiegészítő oltal-
mi tanúsítványra vonatkozó adatok

(92) a termék első magyarországi for-
galomba hozatali engedélyének
száma és kelte, valamint az enge-
délyezett termék neve

(93) a termék első közösségi forga-
lomba hozatali engedélyének szá-
ma és kelte

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta

(95) a kiegészítő oltalmi tanúsítvány
címe (a termék megnevezése) és
a termék típusa

(96) az európai (EP) bejelentés adatai

(97) az európai (EP) bejelentés közzé-
tételi adatai;
az európai szabadalom megadá-
sának az Európai Szabadalmi
Közlönyben történt meghirdetési
adatai

A publikáció fajtája (a WIPO 16. szab-
ványa szerint)

A 1996. január 1-je előtti bejelentési nap-
pal rendelkező szabadalmi bejelentések
közzététele, illetve közzététel nélkül
megadott szabadalmak meghirdetése

A1 1996. január 1-je utáni bejelentési nap-
pal rendelkező szabadalmi bejelentések
közzététele és tájékoztatás az elvégzett
újdonságkutatásról

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési nap-
pal rendelkező szabadalmi bejelenté-
sek, növényfajta-oltalmak közzététele

A3 Külön tájékoztatás az 1996. január 1-je
utáni bejelentési nappal rendelkező sza-
badalmi bejelentésekben a közzétételt
követően elvégzett újdonságkutatásokról

B1 Megadott szabadalmak, növényfajta-
oltalmak

B2 Korlátozott szabadalmak

B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírások
bibliográfiai adataiban
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B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírásokban
T1 Európai szabadalmi bejelentések igény-

pont fordításának közzététele
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak szö-

vege fordításának benyújtásáról
T3 Európai szabadalmi bejelentések igény-

pontjai fordítás-kijavításának közzété-
tele

T4 Európai szabadalmak szövege fordítás-
kijavításának közzététele

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti felszólalási eljárás-
ban módosítással fenntartott európai
szabadalmak szövege fordításának be-
nyújtásáról

T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti korlátozási eljárás-
ban módosítással fenntartott európai
szabadalmak szövege fordításának be-
nyújtásáról

T7 Korlátozott európai szabadalom
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak

szövege fordításának bibliográfiai ada-
taiban

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításában

Védjegy és földrajzi árujelző adatok
azonosítói (INID-kódok a WIPO
60. szabványa szerint)

(100) Lajstromozási és megújítási adatok
(111) lajstromszám
(141) a lajstromozási eljárás és az

oltalom megszűnésének napja
(151) a lajstromozás napja
(156) a megújítás napja
(180) a lejárat napja

(200) Bejelentési adatok

(210) a bejelentés ügyszáma

(220) a bejelentés napja

(230) a kiállítási elsőbbség adatai

(300) Uniós elsőbbség adatai

(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő
közzététel adatai

(450) a Nemzetközi Irodánál a közzé-
tételt tartalmazó lap száma

(500) Egyéb adatok

(511) az árujegyzék vagy a termékjegy-
zék a Nizzai Megállapodás szerint,
adatközlésnél csak az osztályok
száma szerepel

(540) a földrajzi árujelző megnevezése

(541) a megjelölés közönséges írás-
móddal

(546) a megjelölés ábrával, illetve a kö-
zönségestől eltérő írásmóddal

(551) együttes vagy tanúsító védjegy

(554) térbeli megjelölés

(555) hologrammegjelölés

(556) hangmegjelölés

(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos lap-
jában történő közzététel napja

(591) szín- vagy színes megjelölés

(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek
adatai

(641) megosztás esetén a korábbi
bejelentés ügyszáma

(646) megosztás esetén a korábbi véd-
jegy lajstromszáma

(660) a belső elsőbbség adatai

(700) A jogosult, a képviselő és az engedélyes
adatai

(731) bejelentő

(732) védjegyjogosult, a nemzetközi
lajstrom szerinti jogosult vagy a

lajstromozási eljárásban résztve-
vő bejelentő

(740) képviselő

(791) engedélyes

A rovatok rendezési elvei

A szabadalmi és a használati mintaoltalmi be-
jelentések, illetve a megadott szabadalmak és
használati mintaoltalmak adatai NSZO-szek-
ciónként, a formatervezési mintaoltalmi beje-
lentések, illetve a megadott formatervezési
mintaoltalmak adatai a Locarnói Megállapo-
dás szerinti osztályonként csoportosítva, az
első helyen szereplő bejelentők nevének betű-
rendjében, a növényfajta-oltalmi bejelentések
ügyszám szerinti sorrendben jelennek meg.

Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett négy-
jegyű kódok az adott rovatok tartalmára utal-
nak a WIPO 17. szabványa szerint.

A szabadalmi bejelentések közzététele című
rovatban a T betűvel kezdődő dokumentum-
szám az 1996. január 1-je előtti bejelentési
nappal rendelkező teljes vizsgálatú, a H betű-
vel kezdődő dokumentumszám halasztott
vizsgálatú szabadalmi bejelentésre utal.

Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti bejelen-
tések az ügyszám, a megadott kiegészítő oltal-
mi tanúsítványok a lajstromszám szerinti
sorrendben jelennek meg.

A védjegy és földrajzi árujelző bejelentések a
bejelentők nevének betűrendjében, a lajstro-
mozások lajstromszám szerinti sorrendben je-
lennek meg.
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 12 01748

 ( 220 ) 2012.05.22.

 ( 731 )  Használtautó Informatikai Kft., Győr (HU)

 ( 541 ) Használtautó-index

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

 ( 210 ) M 12 02083

 ( 220 ) 2012.06.15.

 ( 731 )  Medicina Hungariqum Kft., Táska (HU)

 ( 740 )  Herczeg Éva, Marcali

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Magyarországról származó pálinkák.

 35    Magyarországról származó pálinkákkal kapcsolatos reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi

 adminisztráció; irodai munkák.

 39    Magyarországról származó pálinkákkal kapcsolatos szállítás; áruk csomagolása és raktározása;

 utazásszervezés.

 ( 210 ) M 12 02237

 ( 220 ) 2012.06.27.

 ( 731 )  "Sikér" Malomipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Boda Ildikó, Tatabánya

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Malomipar.

 ( 210 ) M 12 03401

 ( 220 ) 2012.09.20.

 ( 731 )  Auroville Magyarország Közhasznú Egyesület, Mezőkövesd (HU)

 ( 541 ) Aquarelaxáció

 ( 511 )  41    Vízben történő meleg vizes terápiákkal kapcsolatos szakmai képzés, vízben történő szórakozás, meleg

 vízben történő vízi relaxáció.

  44    Meleg vízben történő hátgerinc masszázzsal gyógyítás, vízi terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 04408

 ( 220 ) 2012.11.30.

 ( 731 )  Victofon Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Victofon - A hallás szakértője

 ( 511 )   10    Sebészeti, orvosi készülékek és műszerek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  44    Orvosi szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 13 00058

 ( 220 ) 2013.01.10.

 ( 731 )  Herendi Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Herend (HU)

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

 ( 541 ) HEREND

 ( 511 )  14    Amulettek (ékszerek), apró díszítőtárgyak, bizsuk (ékszerek), ékszerdobozok, ékszerek, fülbevalók,

gyémántok, gyöngyök (ékszerek), gyűrűk (ékszerek), karkötők (ékszerek); karórák; láncok (ékszerek),

medalionok (ékszerek}, medálok, melltűk, brossok(ékszerek); művészeti tárgyak nemesfémből; nyakkendőtűk,

nyakláncok (ékszerek); óradobozok, óratokok, óraláncok, óraszíjak, órák, órák (faliórák}, stopperórák;

 szobrocskák, nippek nemesfémből, szobrok nemesfémből.

 18    Bőröndök, kézitáskák, bőröndök, utazóládák (poggyász);bőrszíjak; bőrtakarók (szőrmék), bútorhuzatok

bőrből; dobozok bőrből vagy műbőrből, ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; hátizsákok; irattáskák,

aktatáskák; iskolatáskák; kézitáskák, kofferek (kisutazótáskák); kulcstokok, műbőr; napernyők; névjegytartók,

kártyatartók; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; táskák (zacskók,

 tasakok) csomagolásra bőrből; utazókészlet (bőráruk}, útitáskák; vadásztáskák(vadászkellékek).

 24    Abroszvédő alátétek, nem papírból; asztali futók, asztali vászon neműk, nem papírból; asztalkendők

textilből; asztalterítők, nem papírból; ágynemű, ágyneműk, ágytakarók, ágyterítők; bútorhuzatok textilből,

bútorszövetek, kárpitok, bútorvédőhuzatok;damaszt (szövet); falikárpitok, tapéták textilanyagból; függönyök

textilből vagy műanyagból; jersey {szövet); kendők arcfesték eltávolítására textilből; lepedők; mintás vászon;

mosdókesztyűk; műselyem szövetek; pamutvászon, karton, kalikó; párnahuzatok;poháralátétek(asztalneműk);

selyemszövet; szalvéták (textilből); tányéralátétek textilből; textilanyagok; törülközők textilanyagból; vászon;

vászonnemű fürdőzéshez, a ruházat kivételével; viaszosvászon asztalterítők, zászlók nem

 papírból;zuhanyzófüggönyök textilből vagy műanyagból; zsebkendők textilanyagokból.

 25    Bőrruházat; díszzsebkendők (ruházat); dzsekik; fejfedők (kalapáruk); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat;

fürdőköpenyek, ingek; kabátok; kalapok; ; kesztyűk (ruházat); készruhák; kézelők (ruházat); kosztümök;

köntösök, pongyolák; kötények (ruházat);kötöttáruk; levehető gallérok; melegítők, szvetterek; mellények; műbőr

ruházat; művésznyakkendők; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; övek (ruházati);

pénztartó övek (ruházati); pólók; pulóverek; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sálak;síkesztyűk; sporttrikók;

strandruhák; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrmék (ruházat); tarka selyemkendők (nyaksálak);

 térdnadrágok; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők.

 ( 210 ) M 13 00244

 ( 220 ) 2013.01.29.

 ( 731 )  MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

 ( 541 ) tv2doktor

 ( 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 szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00298

 ( 220 ) 2013.02.07.

 ( 731 )  Heiling Média Kiadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Felfedezők Napja
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 ( 511 )  41    Földrajzi, antropológiai, régészeti, geológiai felfedezésekkel kapcsolatos nevelés, szakmai képzés,

 szórakoztatás.

 ( 210 ) M 13 00316

 ( 220 ) 2013.02.08.

 ( 731 )  Moshel Tamori Moshe Haim, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) BUDDHA EXPRESS

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00523

 ( 220 ) 2013.02.28.

 ( 731 )  Pincési Endre, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Darázs Lénárd, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  17    Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezen anyagokból készült termékek; tömítő-, bélelő- és

 szigetelőanyagok; nem fémből készült hajlékony csövek.

 19    Nem fémből készült építőanyagok; nem fémből készült csövek; aszfalt, szurok és bitumen; hordozható, nem

 fémből készült hajlékony csövek.

  27    Szőnyegek, lábtörlők, gyékények, linóleum és más padozatburkolatok; nem textil falikárpitok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00563

 ( 220 ) 2013.03.04.

 ( 731 )  Demeter Ferenc, Budapest (HU)

 ( 541 ) Pirog-Da!

 ( 511 )   29    Szláv jellegű recept alapján marhahúsból, baromfihúsból, sertéshúsból készült ételek, zöldségsaláták.

  35    Reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámanyagok terjesztése.

  43    Étkezdék; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; pavilonok, büfékocsik.

 ( 210 ) M 13 00587

 ( 220 ) 2013.03.05.

 ( 731 )  Line Design Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

  39    Szállítás; utazásszervezés.

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

jegyzékében szerepló valamennyi szolgáltatás), hagyományőrző táborok, felvonulások és bemutatók, kalandtúra,

 színpadi, játszóházi programok,kiállítások, játék bemutató és vásár.

 ( 210 ) M 13 00614

 ( 220 ) 2013.03.07.

 ( 731 )  Palotás János 75%, Budapest (HU)
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 Dominium Vini Kft. 25%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám- és marketingtevékenység, beleértve az ezekkel összefüggő nyereményjátékok és vetélkedők

szervezése és lebonyolítása; rádió-, televízió-, mobiltelefonon és interneten keresztül történő marketing- és

 reklámtevékenység.

  38    Nyereményjátékok összeköttetések és közlések távközlési szolgáltatások útján.

 41    Nevelés és szórakoztatás; rádiós- és televíziós programok készítése; kulturális programok, showműsorok,

 nyereményjátékok szervezése és vetélkedők lebonyolítása.

 ( 210 ) M 13 00615

 ( 220 ) 2013.03.07.

 ( 731 )  Palotás János, Budapest (HU)

 Dominium Vini Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám- és marketingtevékenység, beleértve az ezekkel összefüggő nyereményjátékok és vetélkedők

szervezése és lebonyolítása; rádió-, televízió-, mobiltelefonon és interneten keresztül történő marketing- és

 reklámtevékenység.

  38    Nyereményjátékok összeköttetések és közlések távközlési szolgáltatások útján.

 41    Nevelés és szórakoztatás; rádiós- és televíziós programok készítése; kulturális programok, showműsorok,

 nyereményjátékok szervezése és vetélkedők lebonyolítása.

 ( 210 ) M 13 00616

 ( 220 ) 2013.03.07.

 ( 731 )  Palotás János, Budapest (HU)

 Dominium Vini Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám- és marketingtevékenység, beleértve az ezekkel összefüggő nyereményjátékok és vetélkedők

szervezése és lebonyolítása; rádió-, televízió-, mobiltelefonon és interneten keresztül történő marketing- és

 reklámtevékenység.

  38    Nyereményjátékok összeköttetések és közlések távközlési szolgáltatások útján.
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 41    Nevelés és szórakoztatás; rádiós- és televíziós programok készítése; kulturális programok, showműsorok,

 nyereményjátékok szervezése és vetélkedők lebonyolítása.

 ( 210 ) M 13 00617

 ( 220 ) 2013.03.07.

 ( 731 )  Dominium Vini Kft., Budapest (HU)

 Palotás János, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám- és marketingtevékenység, beleértve az ezekkel összefüggő nyereményjátékok és vetélkedők

szervezése és lebonyolítása; rádió-, televízió-, mobiltelefonon és interneten keresztül történő marketing- és

 reklámtevékenység.

  38    Nyereményjátékok összeköttetések es közlések távköztési szolgáltatások útján.

 41    Nevelés és szórakoztatás; rádiós- és televíziós prograrnak készítése; kulturális programok, showműsorok,

 nyereményjátékok szervezése és vetélkedők lebonyolítása.

 ( 210 ) M 13 00631

 ( 220 ) 2013.03.08.

 ( 731 )  Biser Kft., Szeged (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek; sporttrikók; mezek; pólók; felsőruházat; melegítők; nadrágok;sapkák; lábszárvédők

 zoknik; sportlábbelik; tomacipők; kesztyűk; minden előbb említett termék labdarúgással kapcsolatban.

 28    Játékok; testnevelési és sportcikkek; sporteszközök; labdák; labdák labdajátékokhoz; minden előbb említett

 termék labdarúgással kapcsolatban.

 41    Nevelés; szórakoztatás; sporttevékenységek; klubszolgáltatások; sport edzőtábori szolgáltatások;

sportrendezvények rendezése; sportversenyek szervezése; testnevelés; szakedzői szolgáltatások; minden előbb

 említett tevékenység labdarúgással kapcsolatban.

 ( 210 ) M 13 00632

 ( 220 ) 2013.03.08.

 ( 731 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországon gyártott tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, dzsemek,

 kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 30    Magyarországon gyártott lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások;

 ételízesítők, darált paprika, fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 13 00660

 ( 220 ) 2013.03.12.
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 ( 731 )  Gyuricza Fanni, Szeged (HU)

 Iván Gerda, Szeged (HU)

 Terhes Edit, Szeged (HU)

 ( 740 )  Tóth-Szabó István, Budapest

 ( 541 ) FEEL GOOD DANCE COMPANY

 ( 511 )   25    Pólók; pulóverek; kötöttáruk.

  41    Táncoktatás; táncos rendezvények, bálok szervezése.

 ( 210 ) M 13 00685

 ( 220 ) 2013.03.13.

 ( 731 )  Galambos Imre, Solymár (HU)

 Landfield&Harden Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00747

 ( 220 ) 2013.03.20.

 ( 731 )  Magtársaság Kft., Ráckeve (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Gabonamagvak, mezőgazdasági termékek és magok, friss gyümölcsök és zöldségek, tápanyagok állatok

 számára; maláta.

 35    Gabonamagvak, mezőgazdasági termékek és magok, friss gyümölcsök és zöldségek, tápanyagok állatok

 számára, maláta termékekkel való kereskedelem.

 ( 210 ) M 13 00782

 ( 220 ) 2013.03.25.

 ( 731 )  Polgár Csaba, Siófok (HU)

 ( 541 ) GLOBAL FORCE CURE

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények, étrend-kiegészítők emberek és állatok részére.

 ( 210 ) M 13 00784

 ( 220 ) 2013.03.25.

 ( 731 )  Mandala Gerincjóga Rendszer Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pápa Gyöngyvér, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Jóga, sporttevékenység, sportoktatás, jógaoktatás, jógaoktatóképzés.

  44    Mozgásterápia, egészségfejlesztő testmozgás.

 ( 210 ) M 13 00831

 ( 220 ) 2013.03.28.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 15. szám, 2013.08.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1692



 ( 731 )  Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány, Kunadacs (HU)

  

( 546 )

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

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

 zsírok.

 30    Magyarországról származó 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, fűszeresmártások; fűszerek; jég.

 31    Magyarországról származó 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.

 32    Magyarországról származó sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok;

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 210 ) M 13 00836

 ( 220 ) 2013.03.29.

 ( 731 )  AERO CLUB, New Delhi (IN)

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 13 00837

 ( 220 ) 2013.03.29.

 ( 731 )  AERO CLUB, New Delhi (IN)

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

 ( 541 ) WOODLAND

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

 ( 210 ) M 13 00865

 ( 220 ) 2013.04.04.

 ( 731 )  Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi, Yunnan (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Dohány; bagó; szivarok; dohánypótló anyagokat tartalmazó cigaretták nem gyógyászati használatra;

cigaretták; cigarillók [dohánylevélbe csavart cigaretták]; szívható füvek; tubák; vágott dohány; dohánytermék
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előállítás mellékterméke; borostyánból készültszopókák szivar és cigaretta szipkákhoz; dohányzacskók;

cigarettaszopókák; pipák; szivarvágók; szivartartók, szivartárcák; cigarettatartók, cigarettatárcák; szivarszipkák;

zsebben hordható eszközök cigarettasodráshoz; cigarettaszipkák; szopókákcigarettaszipkákhoz; pipatisztítók,

pipaállványok; dohánytartó edények; tubákos szelencék; hamutartók dohányosoknak; köpőcsészék

dohányosoknak; nedvesítők szivarhoz; gyufák; gyufatartók; gyufásdobozok; öngyújtók dohányosoknak;

gáztartályokszivargyújtókhoz; tűzkövek; gáztartályok öngyújtóhoz; butángáz (dohányzás céljára);

 cigarettaszűrők; cigarettapapírívek, abszorbens papír pipához; cigarettapapír; cigaretta filtervatta rostköteg.

 ( 210 ) M 13 00875

 ( 220 ) 2013.04.04.

 ( 731 )  Agrova-Bio Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) temposensor

 ( 511 )  7    Mezőgazdasági gépek.

  44    Trágyák és mezőgazdasági vegyi termékek felszíni szétszórása.

 ( 210 ) M 13 00898

 ( 220 ) 2013.04.05.

 ( 731 )  Checca Fashion, Tallin (EE)

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

  
( 591 )

 ( 511 )   24    Textíliák és textiláruk.

  25    Ruházati cikkek.

  26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak.

 ( 210 ) M 13 00900

 ( 220 ) 2013.04.05.

 ( 731 )  GYŐRI ETO FC Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 ( 541 ) Győri ETO

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00901

 ( 220 ) 2013.04.05.

 ( 731 )  GYŐRI ETO FC Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 ( 541 ) Győri ETO FC

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 13 00902

 ( 220 ) 2013.04.05.

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

 ( 740 )  QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, 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; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

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

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

  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).

 ( 210 ) M 13 00913

 ( 220 ) 2013.04.08.

 ( 731 )  GYŐRI ETO FC Labdarugó és Sportszolgáltató Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 ( 541 ) Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia

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

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

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00914

 ( 220 ) 2013.04.08.

 ( 731 )  GYŐRI ETO FC Labdarugó és Sportszolgáltató Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, 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; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
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 nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00915

 ( 220 ) 2013.04.08.

 ( 731 )  GYŐRI ETO FC Labdarugó és Sportszolgáltató Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 ( 541 ) Fehér Miklós Kupa

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00916

 ( 220 ) 2013.04.08.

 ( 731 )  GYŐRI ETO FC Labdarugó és Sportszolgáltató Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 ( 541 ) Fehér Miklós Díj

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00919

 ( 220 ) 2013.04.08.

 ( 731 )  Fehér Pálma Virág, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching [tréning]; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; gyakorlati képzés

 [szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatás; szakmai újraképzés.

  44    Aromaterápiás szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 00945

 ( 220 ) 2013.04.10.

 ( 731 )  Sanoma Media Budapest Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

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

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

ügyletekről; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése;

hirdetési oldalak készítése; információés tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek,

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; közvélemény kutatás;kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] kölcsönzése és terjesztése;

reklámfilmekelőállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; rádiós reklámozás; reklámszövegek

szerkesztése és publikálása; statisztikák összeállítása; számítógépes nyilvántartások kezelése; telemarketing

szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelésiszolgáltatások hirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás,

 üzleti információk; internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám szolgáltatások.

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

folyóiratok on-line és print kiadása, on-line elérhető elektronikus publikációk; eszmecserék, kollokviumok,

konferenciák és más rendezvények szervezése éslebonyolítása; oktatás, oktatási célú rendezvények szervezése és

 lebonyolítása.

 ( 210 ) M 13 00946

 ( 220 ) 2013.04.10.

 ( 731 )  Sanoma Media Budapest Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) NŐK LAPJA PSZICHÉ

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

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

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

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

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

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

ügyletekről; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése;

hirdetési oldalak készítése; információés tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek,

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; közvélemény kutatás;kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] kölcsönzése és terjesztése;

reklámfilmekelőállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; rádiós reklámozás; reklámszövegek

szerkesztése és publikálása; statisztikák összeállítása; számítógépes nyilvántartások kezelése; telemarketing

szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelésiszolgáltatások hirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás,

 üzleti információk; internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám szolgáltatások.

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

folyóiratok on-line és print kiadása, on-line elérhető elektronikus publikációk; eszmecserék, kollokviumok,

konferenciák és más rendezvények szervezése éslebonyolítása; oktatás, oktatási célú rendezvények szervezése és

 lebonyolítása.
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 ( 210 ) M 13 00969

 ( 220 ) 2013.04.12.

 ( 731 )  Solvay S.A., Brüsszel (BE)

 ( 740 )  dr. Márton Attila, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EURECO

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

 felsorolt termékek ipari használatra.

 5    Egészségügyi termékek; fertőtlenítők.

 ( 210 ) M 13 00976

 ( 220 ) 2013.04.15.

 ( 731 )  Helvécia Protein Trade Kft., Szeghalom (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Adalékanyagok és kiegészítők takarmányokhoz.

 31    Tápanyagok állatok számára; takarmány; adalékanyagok, nem gyógyászati használatra, állati

takarmányokhoz; állateledel, keveréktakarmány kérődző állatok, szarvasmarhák, juhok, kecskék, tevék általi

 fogyasztásra; takarmány-kiegészítők.

 ( 210 ) M 13 00977

 ( 220 ) 2013.04.15.

 ( 731 )  SRC Hungary Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   17    Sajtolt műanyag ipari célra; félig feldolgozott műanyagok lemezek vagy rudak formájában.

 35    Kereskedelmi ügyletek; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások félig feldolgozott műanyag árukkal,

 műanyag lemezekkel kapcsolatban.

  40    Anyagmegmunkálás; műanyagok méretre vágása.

 ( 210 ) M 13 00981

 ( 220 ) 2013.04.15.

 ( 731 )  Universal City Studios LLC, Universal City, California (US)

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

 ( 541 ) KARAKTEREK 100%-ON

 ( 511 )  38    Távközlés; televíziós műsorszolgáltatás; video és televízió műsorok továbbítása igény szerint; letölthető

televízió műsorok és mozgóképek továbbítása; televízió műsorok, mozgóképek és hangfelvételek, vizuális és

 audiovizuális anyagok közlése internetenkeresztül.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; televízió műsorok és

mozgóképek készítése és forgalmazása; video és televízió műsorok, valamint mozgókép szolgáltatások nyújtása

igény szerint; nem letölthető video, televízióműsorok és mozgókép szolgáltatások nyújtása; interaktív video és

mobiltelefonos játékok készítése és forgalmazása; szórakoztatási szolgáltatások nyújtása, úgymint online játékok,

 webes játékok, interaktív játékok, video játékok és mobiltelefonos játékok.

 ( 210 ) M 13 01002

 ( 220 ) 2013.04.16.
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 ( 731 )  General Mechatronics Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) General Mechatronics

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

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

 keltetőgépek; árusító automaták (azosztály 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, digitálisrögzítésű média; szerkezetek

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

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

 szereplővalamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01009

 ( 220 ) 2013.04.16.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ADPORT

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 01021

 ( 220 ) 2013.04.17.

 ( 731 )  ABSOLUT Naptárkiadó Reklám és Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ács Andrea, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Füzetek; naptárak.

 ( 210 ) M 13 01056

 ( 220 ) 2013.04.17.

 ( 731 )  Taste Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) TASTE HUNGARY

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

 41    Borkóstoló, sportverseny, szórakoztató és zenés előadások, rendezvényszervezés, showműsorok szervezése,

 szórakoztatás, zenés produkció.

  43    Vendéglátás, gyorséttermek, szállásközvetítés, panziók, sátortábor, szállodai szolgáltatások, idegenvezetés.

 ( 210 ) M 13 01064

 ( 220 ) 2013.04.19.

 ( 731 )  dr. Hajdu György Gyula, Budapest (HU)

 dr. Menyhei Ákos, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hajdu & Menyhei Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) H&M LEGAL

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; szakmai konzultációk üzleti

 ügyekben.

  36    Pénzügyi ügyletek; adóval kapcsolatos becslések; adósságrendezési szolgáltatások.

 45    Jogi szolgáltatások; mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű

szolgáltatások; alternatív vitarendezési szolgáltatások; iparjogvédelmi figyelő szolgálat; iparjogvédelmi

tanácsadás; jogi kutatás; képviseletjogvitákban [jogi szolgáltatások]; közvetítés [személyek közötti vitákban];

számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon használatának engedélyezése

 [licencia]; személyes háttéradatok vizsgálata; szerzői jogok kezelése.

 ( 210 ) M 13 01090

 ( 220 ) 2013.04.23.

 ( 731 )  Spin Master Ltd., Toronto, Ontario (CA)

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

 ( 541 ) VESZEDELMES HAJSZA

 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek.

 ( 210 ) M 13 01101

 ( 220 ) 2013.04.24.

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

 ( 740 )  dr. Fodor Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) Gyógyvarázs

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01131

 ( 220 ) 2013.04.29.

 ( 731 )  Telegráf Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) 168 óra a hangos hetilap

 ( 511 )  9    Szoftverek, hangrögzítő szalagok, CD-rom compact lemezek.

 16    Újságok, folyóiratok, könyvek, szakfolyóiratok, albumok, fényképek, grafikai reprodukciók, katalógusok,

 könyvjelzők, levelezőlapok, magazinok.

 41    Nevelés és oktatás, szakmai képzés, szórakoztatás; kiadói tevékenység, könyvkiadás; rádiós- és televízió

programok készítése; filmgyártás; elektronikus online kiadói tevékenység, nevelés, oktatás, szakmai képzés,

szórakoztatás, valamint bel- éskülpolitika vonatkozásában, továbbá magyar és nemzetközi gazdasági információ

 szolgáltatás.

 42    Riporteri szolgáltatások; fotoriportok készítése; levelezési szolgáltatások; számítógépprogramok

 kidolgozása és üzemeltetése.

 ( 210 ) M 13 01135

 ( 220 ) 2013.04.29.

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

 ( 541 ) TOLDI

 ( 511 )   32    Sörök.
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 ( 210 ) M 13 01137

 ( 220 ) 2013.04.29.

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

 ( 541 ) DIÓSSY

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

 szeszesitalok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likőrök, lőre, csíger, szeszesitalok, vodka, whisky.

 ( 210 ) M 13 01138

 ( 220 ) 2013.04.29.

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

 ( 541 ) TRAFIQ

 ( 511 )   33    Szeszes italok, vodka.

 ( 210 ) M 13 01144

 ( 220 ) 2013.04.30.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) QUATOR

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 01149

 ( 220 ) 2013.04.30.

 ( 731 )  TEVA Magyarország Zrt., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) NOVOCETRIN

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények; orális gyógyszerek

humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális gyógyszerek

 humángyógyászati használatra; kúpok.

 ( 210 ) M 13 01152

 ( 220 ) 2013.04.30.

 ( 731 )  Csoknyay Zoltán, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) RETRO JEANS

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

 ( 210 ) M 13 01153

 ( 220 ) 2013.04.30.

 ( 731 )  MTM-SBS Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

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

vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
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berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

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

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

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

 valamennyiáru).

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

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

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

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

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

 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).

  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).

 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 szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01155

 ( 220 ) 2013.04.30.

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

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen:

reklámozás, például szóró-ajándékozás formájában, különösen esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén;

hirdetések papír- és egyéb hordozón, példáulplakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus

médián és a világhálón keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó

szolgáltatásokban, pl. teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül, hirdetésekelektronikus formában távközlési úton

 pl. telefonon, mobil telefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások

általában, áru- és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések

kezelése, befektetési alapokvezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési

hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, nevezetesen gépjármű

lízing; életjáradék és nyugdíjfolyósítási, valamintbiztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak

(betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások,gépjármű és hajó biztosítások, lakás- ingatlan és építkezési

biztosítások, műtárgy és egyéb speciális biztosítások,viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás,ingatlanlízing,

ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan beruházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása

 és -vétele; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki

szakmai képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;
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pénzügytörténeti gyüjteményekvezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális

 tevékenysegek szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 13 01156

 ( 220 ) 2013.04.30.

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

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen:

reklámozás, például szóró-ajándékozás formájában, különösen esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén;

hirdetések papír- és egyéb hordozón, példáulplakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus

médián és a világhálón keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó

szolgáltatásokban, pl. teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül, hirdetésekelektronikus formában távközlési úton

 pl. telefonon, mobil telefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások

általában, áru- és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések

kezelése, befektetési alapokvezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési

hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, nevezetesen gépjármű

lízing; életjáradék és nyugdíjfolyósítási, valamintbiztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak

(betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások,gépjármű és hajó biztosítások, lakás- ingatlan és építkezési

biztosítások, műtárgy és egyéb speciális biztosítások,viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás,ingatlanlízing,

ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan beruházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása

 és -vétele; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki

szakmai képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;

pénzügytörténeti gyüjteményekvezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális

 tevékenysegek szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 13 01200

 ( 220 ) 2013.05.06.

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

 ( 541 ) Tudatos Szülők Áruháza - A gyermekfejlesztés tárháza

 ( 511 )  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01223

 ( 220 ) 2013.05.07.

 ( 731 )  Tamara Barnoff Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Ékszerek; drágakövek; órák és más időmérő eszközök, apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek], díszek

 [ékszerek], féldrágakövek, gyöngyök [ékszerek].

 18    Állatbőrők és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek
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és lószerszámok, kézitáskák, erszények, pénztárcák, hátizsákok, irattáskák, aktatáskák, iskolatáskák, levéltárcák,

névjegytartók, kártyatartók,piperetáskák üresen, sporttáskák, strandtáskák, táskák [zacskók, tasakok],

 csomagolásra -bőrből, táskák.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 13 01229

 ( 220 ) 2013.05.08.

 ( 731 )  GLOBAL EXICOR Kft., Érd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám és marketing; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú

események szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; árubemutatás; áruk bemutatása

 kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;áruminták terjesztése; reklámanyagok terjesztése.

 ( 210 ) M 13 01235

 ( 220 ) 2013.05.08.

 ( 731 )  Lukács Ernő, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, Budapest

 ( 541 ) Árbajnok

 ( 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 valamennyiáru).

 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).

 ( 210 ) M 13 01258

 ( 220 ) 2013.05.10.

 ( 731 )  Dévényi László, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 01260

 ( 220 ) 2013.05.10.

 ( 731 )  Österreichische Hagelversicherung VVaG, Wien (AT)
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( 546 )

 ( 511 )   36    Agrárbiztosítások.

 ( 210 ) M 13 01278

 ( 220 ) 2013.05.14.

 ( 731 )  Rádió Juventus Műsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dombi Viktor, Dr. Dombi Viktor Ügyvédi Iroda, Érd

  

( 591 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyiáru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  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).

 ( 210 ) M 13 01301

 ( 220 ) 2013.05.14.

 ( 731 )  Jakabovics Tibor János, Antigua, GT (AG)

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

 ( 541 ) Exyol

 ( 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 valamennyiáru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

 ( 210 ) M 13 01311

 ( 220 ) 2013.05.14.

 ( 731 )  Jakabovics Tibor János, Antigua, GT (AG)

 ( 740 )  dr. Német Zoltán, Németh Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LAVYLITES

 ( 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
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 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

 ( 210 ) M 13 01312

 ( 220 ) 2013.05.14.

 ( 731 )  Jakabovics Tibor János, Antigua, GT (AG)

 ( 740 )  dr. Német Zoltán, Németh Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Lavyl

 ( 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 valamennyiáru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

 ( 210 ) M 13 01313

 ( 220 ) 2013.05.14.

 ( 731 )  Jakabovics Tibor János, Antigua, GT (AG)

 ( 740 )  dr. Német Zoltán, Németh Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Solvyl

 ( 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 valamennyiáru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

 ( 210 ) M 13 01321

 ( 220 ) 2013.05.14.

 ( 731 )  WAGNER-PHARMA Kft., Parádsasvár (HU)

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

 ( 541 ) GLYCOSEPT

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 13 01322

 ( 220 ) 2013.05.14.

 ( 731 )  WAGNER-PHARMA Kft., Parádsasvár (HU)
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 ( 740 )  Dr. Madlovits Péter,Madlovits és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GASTRACID

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 13 01323

 ( 220 ) 2013.05.14.

 ( 731 )  WAGNER-PHARMA Kft., Parádsasvár (HU)

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

 ( 541 ) DOXYPHARM

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 13 01324

 ( 220 ) 2013.05.14.

 ( 731 )  WAGNER-PHARMA Kft., Parádsasvár (HU)

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

 ( 541 ) DIGIFUNGIN

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 13 01325

 ( 220 ) 2013.05.14.

 ( 731 )  WAGNER-PHARMA Kft., Parádsasvár (HU)

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

 ( 541 ) COTRIPHARM

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 13 01326

 ( 220 ) 2013.05.14.

 ( 731 )  WAGNER-PHARMA Kft., Parádsasvár (HU)

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

 ( 541 ) GENTAMICIN-WAGNER

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

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

 ( 210 ) M 13 01331

 ( 220 ) 2013.05.15.

 ( 731 )  Zengő Zoltán, Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Motorsporttal kapcsolatos reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  37    Motorsporttal kapcsolatos építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  41    Motorsporttal kapcsolatos nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 13 01338

 ( 220 ) 2013.05.15.

 ( 731 )  Azazoglu Erol, Pöchlarn (AU)

 ( 740 )  Klemencsics András, Agárd

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági, kertészeti termékek; trágyák; mikroorganizmus készítmények; műtrágyák; növények

növekedését szabályozó készítmények; lombtrágya; növénykondicionáló lombtrágya; starter műtrágya;

 mikrogranulátum műtrágya.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 42    Tudományos szolgáltatások; valamint ide tartozó kutatói tevékenység; új termékek kutatása; tápanyag

 gazdálkodási szaktanácsadás.

 ( 210 ) M 13 01346

 ( 220 ) 2013.05.16.

 ( 731 )  Hajdúsági Sütődék Vagyonkezelő Zrt., Debrecen (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 13 01347

 ( 220 ) 2013.05.16.

 ( 731 )  SciTech Műszer Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Réka, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
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adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek

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

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

 valamennyiáru).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01355

 ( 220 ) 2013.05.17.

 ( 731 )  Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pál András, Budapest

 ( 541 ) KEXPORT

 ( 511 )   35    Outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás].

 ( 210 ) M 13 01362

 ( 220 ) 2013.05.17.

 ( 731 )  Török Csaba, Szeged (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 210 ) M 13 01393

 ( 220 ) 2013.05.17.

 ( 731 )  Hetzmann Gyula, Vértesszőlős (HU)

 ( 541 ) HETZMANN AUTÓSISKOLA

 ( 511 )   41    Járművezető képzés.

 ( 210 ) M 13 01396

 ( 220 ) 2013.05.22.

 ( 731 )  Landfield&Harden Kft., Budapest (HU)

 Galambos Imre, Solymár (HU)

 ( 541 ) VEKTOR:Az energia iránya

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01402

 ( 220 ) 2013.05.22.

 ( 731 )  Hajdúsági Sütődék Vagyonkezelő Zrt., Debrecen (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 13 01407

 ( 220 ) 2013.05.23.

 ( 731 )  Vass László Kézimunka Cipőkészítő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vígh Károly, Vígh Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Cipők.

 ( 210 ) M 13 01418

 ( 220 ) 2013.05.23.

 ( 731 )  RusContact Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Borsy János Mátyás, Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01445

 ( 220 ) 2013.03.13.

 ( 731 )  Galambos Imre, Solymár (HU)

 Landfield&Harden Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) VEKTOR: Virtuális Erőmű Koncepció Telemechanikai Országos Rendszer

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01457

 ( 220 ) 2013.05.28.

 ( 731 )  Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Vác (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.
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 ( 210 ) M 13 01458

 ( 220 ) 2013.05.28.

 ( 731 )  Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Vác (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

 ( 210 ) M 13 01482

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) AVOLANIDON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01483

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) BALTERODIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01484

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) BARTOLICON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01485

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) BELSANOR

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01486

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) BICEROTIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01487

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) BOLTYOPAM

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01488

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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 ( 541 ) CARTERID

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01489

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) CHEKKIL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01490

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) COBERANDO

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01491

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) EXEPATHOL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01493

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) FISTILIMAR

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01494

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) GOMOLODIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01495

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) GROMYTACYN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01496

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) KLAMIVIRT

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01497

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) LENZETTO
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 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01498

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) MONDITRON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01499

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) DAYLINA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01500

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) ARANKELLE

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01501

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01502

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01503

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01504

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01506

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 210 ) M 13 01507

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01508

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01509

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01510

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01511

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01512

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01513

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01514

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 210 ) M 13 01515

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01516

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01517

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01532

 ( 220 ) 2013.05.30.

 ( 731 )  Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesület, Zamárdi (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Segítségnyújtás üzletvezetéshez; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 45    Jogi szolgáltatások; iparjogvédelmi figyelő szolgálat; iparjogvédelmi tanácsadás; jogi kutatás;

 védjegyfigyelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 01533

 ( 220 ) 2013.05.30.

 ( 731 )  Hiperon Genetics Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) HIPERON GENETICS

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01537

 ( 220 ) 2013.05.30.

 ( 731 )  Giba Zsolt, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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  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).

 ( 210 ) M 13 01592

 ( 220 ) 2013.06.05.

 ( 731 )  VIA VAREJO S/A, Sao Caetano do Sul, SP (BR)

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

  ( 546 )

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

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

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

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

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

érmebedobással működő készülékekhez; elosztó-, adagoló automaták; regiszteres pénztárgépek; számológépek,

 adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

 35    Termékek és áruk, nevezetesen háztartási készülékek és elektronikai eszközök, ágyneműk, törülközők és

asztalneműk, számítógépek, berendezések, vezetékes és mobiltelefonok, berendezés és számítógép alkatrészek,

szerszámok, ékszerek, bútorok, parfümök,órák, ruházati cikkek, szőnyegek, háztartási eszközök kereskedelmi

forgalmazása, exportálása és importálása; kereskedelmi reprezentációs szolgáltatások, reklámozási szolgáltatások

 és reklámozás.

 ( 210 ) M 13 01598

 ( 220 ) 2013.06.06.

 ( 731 )  Fonte Viva Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 ( 210 ) M 13 01599

 ( 220 ) 2013.06.06.

 ( 731 )  Fonte Viva Kft., Kaposvár (HU)

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

 32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
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 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 ( 210 ) M 13 01611

 ( 220 ) 2013.06.05.

 ( 731 )  ITERAL Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01627

 ( 220 ) 2013.06.10.

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

 ( 541 ) NORETTA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 01628

 ( 220 ) 2013.06.10.

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

 ( 541 ) RAMILIP

 ( 511 )  5    Szívre és vérkeringésre ható készítmények, lipidszint-csökkentők.

 ( 210 ) M 13 01629

 ( 220 ) 2013.06.10.

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

 ( 541 ) RAMLOLIPIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 01630

 ( 220 ) 2013.06.10.

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

 ( 541 ) RAMOSTIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 01631

 ( 220 ) 2013.06.10.

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

 ( 541 ) ROSURAMLON

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 01632

 ( 220 ) 2013.06.10.

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

 ( 541 ) ROZANETTA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 01633

 ( 220 ) 2013.06.10.
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 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) ROZANNA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 01634

 ( 220 ) 2013.06.10.

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

 ( 541 ) SUZANETT

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 01635

 ( 220 ) 2013.06.10.

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

 ( 541 ) TAMARILLA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 01636

 ( 220 ) 2013.06.10.

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

 ( 541 ) TITANILLA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 01656

 ( 220 ) 2013.06.11.

 ( 731 )  REMATER Kft., Gomba (HU)

 ( 541 ) REMATER

 ( 511 )   17    Szigetelő lágy PVC fólia

 ( 210 ) M 13 01663

 ( 220 ) 2013.06.11.

 ( 731 )  Kartago Tours Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Czövek János, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

 ( 210 ) M 13 01773

 ( 220 ) 2013.06.20.

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

 ( 541 ) RANIDEX

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 01774

 ( 220 ) 2013.06.20.

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

 ( 541 ) RANOSAP

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 01775

 ( 220 ) 2013.06.20.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 15. szám, 2013.08.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1718



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

 ( 541 ) TELIDAM

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02032

 ( 220 ) 2013.07.16.

 ( 731 )  dr. Arne Gobert, Budapest (HU)

 Gobert & Partners Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gobert és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Ball der Deutschen Wirtschaft

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; marketing; reklámozás;

 reklámanyagok terjesztése.

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

szerezése [oktatás vagy szórakozás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás; szórakoz[tat]ási

 tárgyú információk.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; rendezvényhez termek kölcsönzése; székek, asztalok,

 asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; bárszolgáltatások; helyfoglalás szállodákban; éttermek.

 ( 210 ) M 13 02050

 ( 220 ) 2013.07.17.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02051

 ( 220 ) 2013.07.17.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02052

 ( 220 ) 2013.07.17.

 ( 731 )  EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) ULAIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02053

 ( 220 ) 2013.07.17.

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

 ( 541 ) SIANTA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02054

 ( 220 ) 2013.07.17.

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

 ( 541 ) TENSIFORT

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02055
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 ( 220 ) 2013.07.17.

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

 ( 541 ) TELMIPAMID

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02121

 ( 220 ) 2013.07.24.

 ( 731 )  EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) CROGON

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02122

 ( 220 ) 2013.07.24.

 ( 731 )  EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) COMTENSA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02123

 ( 220 ) 2013.07.24.

 ( 731 )  EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) TRINDOLIS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02124

 ( 220 ) 2013.07.24.

 ( 731 )  EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) GIFENASIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02125

 ( 220 ) 2013.07.24.

 ( 731 )  EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) VALAM

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02126

 ( 220 ) 2013.07.24.

 ( 731 )  EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) TRIOTENS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 160 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  210.313

 ( 151 )  2013.08.14.

 ( 210 )  M 13 01575

 ( 220 )  2013.06.04.

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

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

 ( 546 )

 

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

 ( 111 )  210.391

 ( 151 )  2013.08.14.

 ( 210 )  M 13 01820

 ( 220 )  2013.06.25.

 ( 732 )  CEMELOG-BRS Kft., Budaörs (HU)

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

 ( 541 )  QualiSkills

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

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

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

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

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

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

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  210.449

 ( 151 )  2013.08.14.

 ( 210 )  M 13 01594

 ( 220 )  2013.06.05.

 ( 732 )  ROTO ELZETT Vasalatkereskedelmi Kft., Lövő (HU)

 ( 740 )  dr. Paukovits Vilmos, Dr. Paukovits Ügyvédi Iroda, Sopron

 ( 541 )  PETA TETŐABLAK

 ( 511 )  6 Fém tetőablakok, fém tetőablak keretek.

 19 Nem fémből készült tetőablakok és ablakkeretek.

A rovat 3 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 13 01295

 ( 220 ) 2013.05.14.

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

 ( 541 ) TRIXID

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények, kivéve a vaszkuláris és kardiovaszkuláris betegségek kezelésére

 szolgáló gyógyszerkészítmények.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  209.411

 ( 151 )  2013.04.18.

 ( 210 )  M 12 00105

 ( 220 )  2012.01.12.

 ( 732 )  VARA-FÉG Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 11 Fűtőberendezések, amelyek víz vagy más közvetítő közeg melegítésével működnek; vízszolgáltató

berendezések, különösen meleg víz előállítására; átfolyós rendszerű vízmelegítők; átfolyós rendszerű fali

vízmelegítők; átfolyós rendszerű álló vízmelegítők;átfolyós rendszerű fűtőkészülékek; átfolyós rendszerű fali

fűtőkészülékek; átfolyós rendszerű álló fűtőkészülékek; kombinált átfolyós rendszerű fűtő- és vízmelegítő

készülékek; kombinált átfolyós rendszerű fali fűtő- és vízmelegítő készülékek; kombináltátfolyós rendszerű álló

fűtő- és vízmelegítő készülékek; kazánok fűtési és/vagy használati meleg víz előállításához; moduláris

fűtőberendezések, amelyek víz vagy más közvetítő közeg melegítésével működnek;az előbbi berendezések

alkatrészei, amelyek nemtartoznak más osztályba, mint gázarmatúrák, vízarmatúrák, égők, víz vagy más

közvetítő közeg melegítésével működő hőcserélők, kazánok; hőközpontok, amelyek víz vagy más közvetítő

közeg melegítésével működnek; meleg víz tárolására szolgáló tartályok;szilárd tüzelési fűtésű tűztérrel

rendelkező fürdőhengerek; napkollektorok víz vagy más közvetítő közeg melegítésére; napkollektorokkal

működtetett fűtési, fűtésrásegítési vagy melegvíz előállítására szolgáló rendszerek; napkollektorokkal

működtetettfűtési, fűtésrásegítési vagy meleg víz előállítására szolgáló rendszerek alkatrészei, amelyek nem

 tartoznak más osztályba; konyhai tűzhelyek, amelyek legalább részben gázzal működnek; kávéfőzők.

37 Javítás víz vagy más közvetítő közeg melegítésével működő fűtőberendezésekkel, napkollektorokkal

működtetett rendszerekkel, legalább részben gázzal működő konyhai tűzhelyekkel kapcsolatosan; szerelési

szolgáltatások víz vagy más közvetítő közegmelegítésével működő fűtőberendezésekkel, napkollektorokkal

 működtetett rendszerekkel, legalább részben gázzal működő konyhai tűzhelyekkel kapcsolatosan.

41 Szakmai képzés víz vagy más közvetítő közeg melegítésével működő fűtőberendezésekkel, napkollektorokkal

 működtetett rendszerekkel, legalább részben gázzal működő konyhai tűzhelyekkel kapcsolatosan.

 ( 111 )  209.651

 ( 151 )  2013.05.09.

 ( 210 )  M 12 01289

 ( 220 )  2012.04.17.

 ( 732 )  Fusion Befektetési Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bacher Gusztáv, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

30 Amerikai palacsinták, amerikaimogyorós cukrászsütemények, aprósütemény, teasütemény, aprósütemények,

aromák, az illóolajok kivételével, aromák italokhoz, az illóolajok kivételével, aromák süteményekhez, az

illóolajok kivételével, aromás készítményekélelmezéshez, ánizsmag, árpa, hántolt, árpa, porrá tört, árpaliszt,
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babliszt, bonbonok (cukorkák), borkő főzéshez, borkő kulináris használatra, bors, briós, burgonyaliszt étkezésre,

búzacsíra emberi fogyasztásra, búzadara, búzaliszt, cheeseburgerek(szendvicsek), chips (gabonakészímény),

chow-chow (ízesítőszer), chutney (fűszeres ízesítő), cikória (pótkávé), cukor, cukorkaáruk, cukormáz

süteményekhez, cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére, cukrászsütemények, curry (fűszer),

csillagánizs,csokoládéalapú italok, csokoládés mousse-ok (habok), csokoládés tej (ital), dara emberi

táplálkozásra, desszert mousse-ok (cukrászáru), ecet, eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az

illóolajokat, édesgyökér (cukrászáru), édesgyökérnyalókák (cukrászáru), édesítőszerek, (természetes-), élesztő,

élesztő ételekhez, élesztő, erjesztőanyagok tésztákhoz, ételízesítő (fűszer), fagyasztott joghurt (cukrászati jég),

fagylalt, jégkrém, fahéj (fűszer), fűszerek, fűszerek, ízesítő,fűszerkeverék, gabonakészítmények, glutén adalékok

kulinális célokra, glutén (sikér) étkezési használatra, glükóz étkezési használatra, gríz, kuszkusz, búzadara,

gyömbér (fűszer), gyümölcs coulis-k (mártások), gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru),gyümölcsös

sütemények/torták, halva (édességféle), hominy (kukoricapép vízzel vagy tejjel), húslé, mártás, szaft,

húspástétomok, húspuhító szerek, háztartási használatra, ízesítőszerek, jeges tea, jég (ehető-), jég, természetes

vagy mesterséges,jégfrissítő italokhoz, ételekhez, jégkrémpor, kakaó, kakaó alapú italok, kakaó tejesital, kakaós

termékek, kandiscukor, kapribogyók, karamellák (cukorkák), kávé, kávé alapú italok, kávé, pörköletlen, kávé

tejjel, kávéaromák, kekszek, kenyér, kenyérkovász nélkül, macesz, kerti füvek, konzervált (ízesítőszer), ketchup

(szósz), kétszersültek, kekszek, konyhasó, kovász, kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez, kötőanyagok

kolbászhoz, kukorica, darált, kukorica, sült, kukoricadara, kukoricaliszt,kukoricapehely, kurkuma étkezési

használatra, lenmag emberi fogyasztásra, lepények (gyümölcsös-), lisztek, liszttartalmú ételek, magas protein

tartalmú gabonaszeletek, majonéz, makaróni, maláta emberi fogyasztásra, malátacukor, maltóz,

malátakivonatélelmezési célra, malátás kekszek, malomipari termékek, mandulapép, mandulás cukrászsütemény,

marcipán, marinádok (fűszeres pácok), melasz, menta a cukrászat részére, mentabonbonok, mentacukorkák,

metélt tészta, nudli, galuska, metélttészta-alapúkészételek, méhpempő, méz, mézeskalács, mustár, mustárliszt,

müzli, nádcukor szirup, nem gyógyászati infúziók, növényi készítmények pótkávéként való használatra,

palacsinták, paprika, őrölt (ételízesítő), paradicsomszósz, pasztillák (cukrászáru),pattogatott kukorica,

pástétomok, pesto (szósz), piskóták, pizzák, pótkávé, pralinék, propolisz, pudingok, quiche (tésztában sült sós

sodó), ravioli, rágógumi. rizs, rizstorták, rizslepények, salátaöntetek, sáfrány (ételízesítő), snack ételek

(gabonaalapú-), snack ételek (rizs alapú-), só élelmiszerek tartósítására, sonkamáz, sós kekszek, sörecet, spagetti,

sütemények, süteménypor, süteménytészta (pép, formázható), sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez,

főzéséhez, sütőpor, sütőszóda(szódabikarbóna sütési célokra), szágó, szegfűszeg (fűszer), szendvicsek,

szerecsendió, szójabab-pástétom (ételízesítő, szójaliszt, szójaszósz, szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások),

szörbet (fagylalt), szusi, tabulé, taco, tavaszi tekercs, tápióka,tápiókaliszt étkezési használatra, tea, tea alapú

italok, tejsodó (vaníliás krém), tejszínhabot keményítő termékek, tengervíz főzéshez, tésztafélék, tortilla, töltött

cukorkák, fondan (cukrászáru), vadon élő fűszernövények, vanília (ízesítőszer),vanillin (vaníliapótló), vermicelli,

nudli, metélt tészta, zab hántolt/tisztított, zabalapú ételek, zabdara, zabkásaleves, tejalapú, étkezési használatra,

 zabliszt, zabpehely, zellersó, zsemlemorzsa, zsemlék.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  210.135

 ( 151 )  2013.06.26.

 ( 210 )  M 09 02465

 ( 220 )  2009.08.27.

 ( 732 )  Creatív Center Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 35 Hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton, reklámügynökségek, hirdetőügynökségek. 

 ( 111 )  210.187

 ( 151 )  2013.07.10.

 ( 210 )  M 12 03619

 ( 220 )  2012.10.01.

 ( 732 )  Kutsch és Társa Fuvarozó, Szolgáltató Kft., Semjénháza (HU)

  

( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.228

 ( 151 )  2013.07.18.

 ( 210 )  M 12 04040

 ( 220 )  2012.10.29.

 ( 732 )  dr. Kovács Katalin, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Wichmann Ákos, Wichmann Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44 Fogászat; klinikák; kórházi szolgáltatások.

 ( 111 )  210.229

 ( 151 )  2013.07.18.

 ( 210 )  M 12 04648

 ( 220 )  2012.12.28.

 ( 732 )  Peba-Chem Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Mirax

 ( 511 ) 3 Lefolyócsövek eldugulása elleni készítmények; tisztítószerek; zsírtalanító szerek, nem gyártás során való

 használatra.
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 ( 111 )  210.230

 ( 151 )  2013.07.18.

 ( 210 )  M 13 00192

 ( 220 )  2013.01.24.

 ( 732 )  PT. Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk., BII Plaza, Tower II, Jakarta 10350 (ID)

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

  
( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

 ( 111 )  210.231

 ( 151 )  2013.07.18.

 ( 210 )  M 12 04055

 ( 220 )  2012.10.30.

 ( 732 )  Fazekas Anita, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Rádi Ildikó, Rádi Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  W.NITA

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; 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.

41 Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek

és folyóiratok on-line kiadása; élő előadások bemutatása; előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása;feliratozása (filmek-); filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket;

gyakorlati képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvtári kölcsönzés; könyvkiadás;

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok;oktatás; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; pályaválasztási tanácsadás; szakmai újraképzés; szórakoztatás; szövegek kiadása

(nem reklámcélú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; videofilmezés;videofilmgyártás. 

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

 és kutató szolgáltatások.

 ( 111 )  210.232

 ( 151 )  2013.07.18.

 ( 210 )  M 12 03841

 ( 220 )  2012.10.10.

 ( 732 )  Retro Burger Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Húsból készült élelmiszerek; sertés, hal és szárnyaskészítmények; tartósított tojás, sajt, savanyúságok;

 tej-alapú desszertek.

30 Húsos szendvicsek, halas szendvicsek; sertéshús szendvicsek, csirkeszendvicsek, továbbá fogyasztásra szánt

szendvicsek, szendvicsek hússal, sertéshússal, hallal, csirkehússal; gyros, hamburger, hot-dog; fagyasztott

 desszertek, fagylalt desszertek,csokoládéalapú kész desszertek, kész desszertek (édességek, sütemények).
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43 Éttermekkel és egyéb, étel és ital árusításával kapcsolatos létesítmények működtetésével kapcsolatos

 szolgáltatások; hazavitelre szánt ételek előkészítésével és értékesítésével kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  210.233

 ( 151 )  2013.07.18.

 ( 210 )  M 12 04440

 ( 220 )  2012.12.05.

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Aludttej; joghurt; kefír; milk shake-ek (tejalapú frappé italok); tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejoltó;

 tejsavó; tejszín (tejtermék); tejszínhab; tejtermékek; vaj; vajkrém.

 ( 111 )  210.234

 ( 151 )  2013.07.18.

 ( 210 )  M 12 04442

 ( 220 )  2012.12.05.

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Aludttej; joghurt; kefír; milk shake-ek (tejalapú frappé italok); tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejoltó;

 tejsavó; tejszín (tejtermék); tejszínhab; tejtermékek; vaj; vajkrém.

 ( 111 )  210.235

 ( 151 )  2013.07.18.

 ( 210 )  M 13 00193

 ( 220 )  2013.01.24.

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  32 Sörök.

 ( 111 )  210.236

 ( 151 )  2013.07.18.

 ( 210 )  M 12 04250

 ( 220 )  2012.11.16.

 ( 732 )  TYMBARK-MWS Sp. z o. o. S.K.A., Tymbark (PL)

 ( 740 )  Alicja Kicinska-Fujawa, Wadovice

  

( 546 )

 ( 511 ) 32 Szénsavmentes vizek, alkoholmentes italok, üdítőitalok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

készítmények italokhoz; alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes

gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmenteskoktélok, eszenciák italok előállításához, limonádék,

 smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok].

 ( 111 )  210.237

 ( 151 )  2013.07.18.

 ( 210 )  M 12 04451

 ( 220 )  2012.12.05.

 ( 732 )  Halász Éva, Budapest (HU)

 Nagy Ágota, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdu Krisztina, Világi-Hajdu Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  210.238

 ( 151 )  2013.07.18.

 ( 210 )  M 12 04439

 ( 220 )  2012.12.05.

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Aludttej; joghurt; kefír; milk shake-ek (tejalapú frappé italok); tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejoltó;

 tejsavó; tejszín (tejtermék); tejszínhab; tejtermékek; vaj; vajkrém.

 ( 111 )  210.239

 ( 151 )  2013.07.18.

 ( 210 )  M 12 04449
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 ( 220 )  2012.12.05.

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

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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).

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).

 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 szereplővalamennyi 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 valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  210.240

 ( 151 )  2013.07.18.

 ( 210 )  M 12 04448

 ( 220 )  2012.12.05.

 ( 732 )  BVK HOLDING Zrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.241

 ( 151 )  2013.07.18.

 ( 210 )  M 12 04645

 ( 220 )  2012.12.27.

 ( 732 )  CSERPES SAJTMŰHELY KFT., Kapuvár (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )
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 ( 511 ) 29 Tej és tejtermékek, tejes italok, nevezetesen ivótej, sűrített tej, író, joghurt, gyümölcsjoghurt, kakaós vagy

csokoládés joghurt; kefir, tejszín, tejföl, túró, körözött, túrókészítmények és egyéb tejtermékeket tartalmazó

 turmixok és desszertek, vaj,sajt és sajttermékek; diétás joghurt nem gyógyászati célból.

30 Kávé, kakaó, csokoládé-bevonat, csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek; pudingok; kenyér,

 péksütemények, szendvicsek, cukrászsütemények, édesített desszert jellegű készítmények.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kiskereskedelmi, bolti eladói tevékenység árusító automaták, valamint

 mozgóbolti árusítási tevékenység; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 43 Vendéglátás.

 ( 111 )  210.242

 ( 151 )  2013.07.18.

 ( 210 )  M 12 03640

 ( 220 )  2012.11.06.

 ( 732 )  Csősz Transz Kft., Felsőzsolca (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; áruszállítás.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; gépjárművek műszaki

 vizsgáztatása.

 ( 111 )  210.243

 ( 151 )  2013.07.19.

 ( 210 )  M 12 04388

 ( 220 )  2012.11.29.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Fényképek, folyóiratok, könyvek, naptárak, nyomtatványok, papíráruk, plakátok,falragaszok papírból vagy

 kartonból, poszterek, oktatási eszközök (készülékek kivételével).

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

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

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

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

41 Oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, eszmecserék, kolokviumok szervezése és

lebonyolítása, élő előadások bemutatása, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és

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

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

 ( 111 )  210.244

 ( 151 )  2013.07.19.

 ( 210 )  M 12 04586

 ( 220 )  2012.12.19.

 ( 732 )  CORNEXI Food Kft., Cegléd (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 30 Gabonakészítmények; csokoládé; édesítőszerek, (természetes-); kakaós, mézes termékek; kekszek; müzli;

müzliszeletek; csokoládés müzli szelet; marcipános müzli szelet; áfonyás müzli szelet; narancsos müzli szelet;

pirosgyümölcsös müzli szelet;gabonapelyhek; kukoricapehely; zabpehely; magas protein tartalmú

 gabonaszeletek.

 ( 111 )  210.245

 ( 151 )  2013.07.23.

 ( 210 )  M 12 02776

 ( 220 )  2012.09.05.

 ( 732 )  Wang Zhi Peng, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mauritz András, Dr. Mauritz András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 24 Abroszvédő alátétek, nem papírból; ajtófüggönyök; anyagok fehérneműkhöz; arctörlők, arctörülközők

textilből; asztali futók; asztali vászonneműk, nem papírból; asztalkendők textilből; asztalterítők, nem papírból;

ágynemű; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők;ágyterítők papírból; állatbőrutánzat szövetek; barhent, pamutszövet;

bársony; bélésanyagok lábbelikhez; bélések [szövetek]; biliárdposztó; brokátok; bútorhuzatok műanyagból;

bútorhuzatok textilből; bútorszövetek, kárpitok; bútorvédőhuzatok; címkék,szövött; damaszt [szövet]; daróc,

abaposztó [szövet]; díszpárnahuzatok; egészségügyi flanel; előrajzolt szövetek hímzéshez; eszpartó szövetek;

falikárpitok, tapéták textilanyagból; flanel [szövet]; függönykikötő zsinórok textilből; függönyök textílbőlvagy

műanyagból; géz [fátyolszövet]; gumírozott vásznak, nem papíripari használatra; gyapjúszönyeg; hálózsáko;

háztartási lenvászon; hócsalánán szövetek; huzatok vécéülőkékre textilből, jersey [szövet]; jutaszövetek;

kalapbélések; kalikó [pamutvászon];kanavász falikárpithoz vagy hímzéshez; kanavász

[szabóvászon];kenderszövetek; kendervászon; kendők arcfesték eltávolítására, textilből; kötött szövetek; krepon;

hepp [szövet];leszövetek; lepedők; lobogók; lószőrvászon [zsákvászon]; marabu [szövet];matrachuzatok;

matracvásznak; melegen ragasztható tapadó szövetek; mintás vászon; mosdókesztyűk; műanyagok [textil

pótanyagai]; műselyem szövetek; nem szőtt textíliák; nemez, filc; nyomdai alátétek szövetanyagból;

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

vászonból, ciha; pehelypaplan; poháralátétek [asztalneműk]; posztó, kártolt gyapjúszövet; rugalmas [elasztikus]

szövetek; selyemszövet; selyemszövetek nyomdai sablonokhoz; skótgyapjúszövet; szalvéták (textilből);

szemfedők, leplek; szitaszövet; szövetek; szövetek hőléghallonokhoz [gázt át nem eresztő szövetek]; szövetek

textilipari használatra; szúnyoghálók; szűrőanyagok textilből; lafota, taft [szövet]; tányéralátétektextilből;

textilanyagok; textilanyagok lábbelikhez; törülközők textilanyagból; tüll; tüll [fátyolszövet]; tüllfüggönyök; úti

takarók, plédek; üvegszálas szövetek textilipari felhasználásra; üvegtörlők [törülközők]; vánkoshuzatok; vászon;

vászonneműfürdőzéshez, a ruházat kivételével; viaszosvászon asztalterítők; zászlók, nem papírból; zászlószövet;

zefir [szövet]; zuhanyzó-függönyök textilből vagy műanyagból; zsákvászon [kendervászon]; zsebkendők

 textilanyagokból; zseniliaszövet.

 ( 111 )  210.246

 ( 151 )  2013.07.19.

 ( 210 )  M 12 04177

 ( 220 )  2012.11.13.

 ( 732 )  "Csepeli Kistáncos" Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kreisz Gyula Máté ügyvéd, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 41 Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; előadások díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek

szolgáltatásai; előadások bemutatása; fogadások tervezése [szórakoztatás]; gyakorlati képzés [szemléltetés];

óvodák [nevelés]; színházi produkciók;szórakoztatás; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek

 szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; zenei produkciók; zenés kabarék, varieték.

 ( 111 )  210.247

 ( 151 )  2013.07.19.

 ( 210 )  M 12 04180

 ( 220 )  2012.11.13.

 ( 732 )  Kura József, Perbál (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

  

( 546 )

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

 25 Ruházati termékek, cipők, lábbelik, papucsok.

35 Ruházati termékek, cipők, papucsok, lábbelik kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; valamint ezen termékek

reklámozásával és marketingtevékenységével összefüggő ügyletek bonyolítása; továbbá ruházati termékek, cipők,

 papucsok, lábbelik termékektekintetében kiállítások, vásárok, bemutatók szervezése.

 ( 111 )  210.248

 ( 151 )  2013.07.19.

 ( 210 )  M 12 04182

 ( 220 )  2012.11.13.

 ( 732 )  Kura József, Perbál (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

  

( 546 )

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

 25 Ruházati termékek, cipők, lábbelik, papucsok.

35 Ruházati termékek, cipők, papucsok, lábbelik kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; valamint ezen termékek

reklámozásával és marketingtevékenységével összefüggő ügyletek bonyolítása; továbbá ruházati termékek, cipők,

 papucsok, lábbelik termékektekintetében kiállítások, vásárok, bemutatók szervezése.

 ( 111 )  210.249

 ( 151 )  2013.07.19.

 ( 210 )  M 12 04587
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 ( 220 )  2012.12.19.

 ( 732 )  CORNEXI Food Kft., Cegléd (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 30 Gabonakészítmények; csokoládé; édesítőszerek, (természetes-); kakaós, mézes termékek; kekszek; müzli;

müzliszeletek; csokoládés müzli szelet; marcipános müzli szelet; áfonyás müzli szelet; narancsos müzli szelet;

pirosgyümölcsös müzli szelet;gabonapelyhek; kukoricapehely; zabpehely; magas protein tartalmú

 gabonaszeletek.

 ( 111 )  210.250

 ( 151 )  2013.07.19.

 ( 210 )  M 12 02603

 ( 220 )  2012.07.20.

 ( 732 )  Erdért-Tuzsér Zrt., Tuzsér (HU)

 ( 740 )  dr. Hubay Gyula, Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek;

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

 37 Építkezés; javítás; installáció.

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)

 ( 111 )  210.251

 ( 151 )  2013.07.19.

 ( 210 )  M 12 02604

 ( 220 )  2012.07.20.

 ( 732 )  Erdért-Tuzsér Zrt., Tuzsér (HU)

 ( 740 )  dr. Hubay Gyula, Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ERDÉRT

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek;

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

 37 Építkezés; javítás; installáció.

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).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 15. szám, 2013.08.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1733



 ( 111 )  210.252

 ( 151 )  2013.07.19.

 ( 210 )  M 12 03377

 ( 220 )  2012.09.18.

 ( 732 )  ORIGO EXTRA Kfc., Perenye (HU)

  
( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  210.253

 ( 151 )  2013.07.19.

 ( 210 )  M 12 04585

 ( 220 )  2012.12.19.

 ( 732 )  ATL Ipari és Kereskedelmi Kft., Budakalász (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Optikai passzív elemek; optikai adathordozók; optikai üvegszálak [fényvezetőszálak]; fényvezető csatlakozók;

optikai adapterek; optikai hibrid adapterek; patchcordok, pigtailek optikai használatra; optikai osztók; optikai

 rendezők; optikai falidobozok;optikai csillapítók; optikai kötéslezárók; optikai csiszoló filmek.

 ( 111 )  210.254

 ( 151 )  2013.07.19.

 ( 210 )  M 12 02977

 ( 220 )  2012.08.16.

 ( 732 )  Duga Marcell, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Kászonyi Gabriella, Pécs

  
( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; szellemi tulajdon

 használatának engedélyezése (licencia).

 ( 111 )  210.255

 ( 151 )  2013.07.19.

 ( 210 )  M 12 04390

 ( 220 )  2012.12.15.

 ( 732 )  Vivamus Bt., Szentantalfa (HU)

 ( 541 )  CUPROGARD DG

 ( 511 )  5 Gombaölőszer /fungicid.

 ( 111 )  210.256

 ( 151 )  2013.07.19.

 ( 210 )  M 10 02214
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 ( 220 )  2010.07.20.

 ( 732 )  Jakab István, Fót (HU)

 ( 740 )  dr. Piros Csaba, Piros Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Colon Control

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  210.276

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 13 00126

 ( 220 )  2013.01.17.

 ( 732 )  Sáreczky Richárd, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  TAP-X

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

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

kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

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

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

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

 számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.277

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 13 00125

 ( 220 )  2013.01.17.

 ( 732 )  Sáreczky Richárd, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  TEEG

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

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

kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

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

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

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

 számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.278

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 04563

 ( 220 )  2012.12.18.

 ( 732 )  Szalai Nóra Judit, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SZALAI

 ( 511 ) 9 Hanglemezek; oktatási készülékek; szoftverek; elektronikai eszközökre készített alkalmazások; elektronikus

 kiadványok.

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

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

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

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

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

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), rendezvényszervezés.

 ( 111 )  210.279

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 04600

 ( 220 )  2012.12.20.

 ( 732 )  BVK HOLDING Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 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).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.280

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 04599

 ( 220 )  2012.12.20.

 ( 732 )  BVK HOLDING Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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
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 (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).

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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  210.281

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 04598

 ( 220 )  2012.12.20.

 ( 732 )  BVK HOLDING Zrt., Budapest (HU)

  ( 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 vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  210.282

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 04596

 ( 220 )  2012.12.20.

 ( 732 )  Hu Xiangyou, Budapest (HU)

 ( 740 )  WANSHIDA Kft. (Eczet Mária), 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 szerintijegyzékében 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 szereplővalamennyi áru).

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

 ( 111 )  210.283

 ( 151 )  2013.07.22.
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 ( 210 )  M 12 04558

 ( 220 )  2012.12.18.

 ( 732 )  Fornetti Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Kardos Éva, Dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 29 Milk shake-ek [tejalapú frappé italok]; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejszín [tejtermék]; tejszínhab;

 tejtermékek.

30 Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; briós; cukrászsütemények; csokoládéalapú italok; csokoládés

tej [ital]; kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kakaós termékek; kenyér; pizzák; pudingok; szendvicsek;

 sütemények; zsemlék.

32 Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; ásványvizek (italok);

gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; limonádék; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok);

 sörbetek (italok); szénsavas italok.

 ( 111 )  210.284

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 01812

 ( 220 )  2012.05.25.

 ( 732 )  Mohos Imre, Kerepes (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  16 Nyomdaipari termékek, újság.

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  210.285

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 03617

 ( 220 )  2012.10.01.

 ( 732 )  Korrekt-Kút Kft., Őcsény (HU)

  ( 546 )

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  210.286

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 13 00035

 ( 220 )  2013.01.07.

 ( 732 )  Reader's Digest Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bartal Iván, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pegazus Vásárlói Klub

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.287

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 04291

 ( 220 )  2012.11.22.

 ( 732 )  Styl Ruhagyár Rt., Szombathely (HU)
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 ( 740 )  dr. Takács Tibor, Zalaegerszeg

  ( 546 )

 ( 511 ) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágynemű, asztalnemű (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).

 ( 111 )  210.288

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 04092

 ( 220 )  2012.11.06.

 ( 732 )  KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Sulyok Róbert, Szeged

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 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 szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.289

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 04488

 ( 220 )  2012.12.11.

 ( 732 )  Enterprise Holdings, Inc., St. Luis, Missouri (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 39 Járművek bérbeadása és kölcsönzése és járművek bérbeadásával és lizingelésével kapcsolatos rezervációs

 szolgáltatások.

 ( 111 )  210.290
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 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 04093

 ( 220 )  2012.11.06.

 ( 732 )  KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Sulyok Róbert, Szeged

 ( 541 )  A tudásra építünk

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 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 szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.291

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 03493

 ( 220 )  2012.09.25.

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

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

  

( 546 )

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

 43 Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  210.292

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 04087

 ( 220 )  2012.11.01.

 ( 732 )  Collective Brands Cooperatief U.A., Amsterdam Zuidoost (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ABOVE THE RIM

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  210.293

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 03895

 ( 220 )  2012.10.15.

 ( 732 )  Kiss Valéria Ilona, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 ) 9 Tornával, fitnesszel, testépítéssel, egészségmegőrző tevékenységgel kapcsolatos CD-k (kompakt lemezek),

 DVD-k és egyéb digitális rögzítésű média, számítógépes szoftverek, kompakt lemezek (audio-video).

25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, elasztikus (sztreccs) nadrágok, pólók, sálak, sporttrikók, tarka

 selyemkendők (nyaksálak), tornaruházat.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek coaching (tréning),

 fitnesztanfolyamok vezetése, személyes edzői szolgáltatások (fitnesz), testnevelés, tornatanítás.

 ( 111 )  210.294

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 04280

 ( 220 )  2012.11.21.

 ( 732 )  LESAFFRE ET COMPAGNIE, Paris (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41 Nevelés; szakmai képzés.

42 Vegyelemzés, kémiai analízis, új termékek kutatása és fejlesztése mások számára; műszaki tervtanulmányok

készítése; kutatási és tanácsadási szolgáltatások; minőségellenőrzési szolgáltatások; anyagvizsgálás; tudományos

 laboratóriumi szolgáltatások; termékdesign; műszaki segítségnyújtás mások számára.

 ( 111 )  210.295

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 04295

 ( 220 )  2012.11.23.

 ( 732 )  dr. Hetényi Géza, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  16 Nyomtatványok, úságok és folyóiratok, könyvek, fényképek, papíripari cikkek, tanítási oktatási eszközök.

 35 Reklámozási ügyletek.

 41 Lap- és könyvterjesztés, műsorszerkesztés.

 ( 111 )  210.296

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 04490

 ( 220 )  2012.12.11.

 ( 732 )  Enterprise Holdings, Inc., St. Luis, Missouri (US)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 39 Járművek bérbeadása és kölcsönzése és járművek bérbeadásával és lizingelésével kapcsolatos rezervációs

 szolgáltatások.

 ( 111 )  210.297

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 03478

 ( 220 )  2012.09.25.

 ( 732 )  MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ernszt János, Ernszt Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CIRKUSZMISSZIÓ
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 ( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás]; cirkuszok;

 élő előadások bemutatása; show-műsorok; show-műsorok szervezése; szórakoztatás.

 ( 111 )  210.298

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 04489

 ( 220 )  2012.12.11.

 ( 732 )  Enterprise Holdings, Inc., St. Luis, Missouri (US)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 39 Járművek bérbeadása és kölcsönzése és járművek bérbeadásával és lizingelésével kapcsolatos rezervációs

 szolgáltatások.

 ( 111 )  210.299

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 04279

 ( 220 )  2012.11.21.

 ( 732 )  Béndek Beáta, Tamási (HU)

 ( 541 )  BEEO

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajápoló szerek; fogkrémek, fogporok, szájvíz, egyéb

 fogápoló szerek, fogápoló eszközök.

 44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 111 )  210.300

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 13 00034

 ( 220 )  2013.01.07.

 ( 732 ) CosMed Kozmetológiai és Diagnosztikai Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Sóskút

 (HU)

 ( 740 )  Borbíró Gertrud, 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 valamennyiáru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  210.301

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 03983

 ( 220 )  2012.10.24.

 ( 732 )  KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Banco Popolare Hungary Bank Zrt., Budapest
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 Giacomo Pedranzini, Kaposvár

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Húskészítmények; szalámifélék.

 ( 111 )  210.302

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 01706

 ( 220 )  2012.05.21.

 ( 732 )  SOVANSIR 2006 GmbH, Cham (CH)

 ( 740 )  dr. Keczán Márk Pál, Keczán Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 43 Olasz jellegű, fajtájú, minőségű vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  210.303

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 03544

 ( 220 )  2012.09.27.

 ( 732 )  Ti-Tó Trans Kft., Soltvadkert (HU)

 ( 740 )  dr. Vígh Judit, Dr. Vígh Ügyvédi Iroda, Szolnok

  

( 546 )

 ( 511 ) 31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok;

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

amerikaimogyoró liszt állatoknak;amerikaimogyoróból készült takarmánypogácsa állatoknak; aromás homok

háziállatoknak [alom]; állatok, élő; búzacsíra állati fogyasztásra; dara baromfiaknak; darakeverék haszonállatok

hizlalására; ehető rágcsálnivalók állatoknak; erősítő takarmányállatoknak; élesztő állati fogyasztásra; gabonafélék

feldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; halliszt állati fogyasztásra; homokkal borított

papír háziállatoknak [alom]; horgászcsalétkek, élő; istállótakarmány állatoknak; italokkedvtelésből tartott állatok

részére; korpás pép, táplálék állatoknak kukorica takarmánypogácsa; szarvasmarháknak; kutyaeledelek

[kekszfélék]; lenliszt [takarmány]; lenmag állati fogyasztásra; lenmagliszt állati fogyasztásra; liszt

állatoknak;madáreledelek; magvak állati fogyasztásra; mész állati takarmányhoz; olajos takarmánypogácsák;

repce takarmánypogácsák szarvasmarháknak; rizsliszt [takarmány]; só szarvasmarháknak; szalma [takarmány];

szeszfőzés során visszamaradt anyagok [táplálékállatoknak]; takarmány; takarmánypogácsa (szarvas)marháknak;

táplálék kedvtelésből tartott állatoknak; táplálékok állatoknak; tenyészállat-állomány; termékek állati alomhoz;
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 termékek állatok hizlalására; termékek baromfi, szárnyasok tojásrakásához; tőzegalomnak.

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

ügyletekről; árubemutatás; áruminták terjesztése; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése]

mások számára; gazdaságielőrejelzések; import-export ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek;

konzultáció személyzeti kérdésekben; könyvelés; könyvvizsgálat; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; marketing; munkaerő-toborzás; outsourcingszolgáltatások [üzleti segitségnyújtás]; piaci

tanulmányok; piackutatás; reklámanyagok; [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámozás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtásüzletvezetéshez;

statisztikák összeállítása; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; számlázás; szponzorok felkutatása;

telemarketing szolgáltatások; titkársági szolgáltatások; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzletszervezési

 tanácsadás.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; áruk raktározása; áruszállítás; futárszolgálat

[üzenetek vagy áruk továbbítására]; gépkocsikölcsönzés; gépkocsival történő szállítás; hajórakodás; hajózási

szolgáltatások; hulladékok szállításaés tárolása; információ szállítással kapcsolatban; járművek kölcsönzése;

kamionos szállítás; költöztetés; levélben megrendelt áruk szállítása; parkolási szolgáltatások; raktározás, tárolás;

szállítási logisztikai szolgáltatáso; szállítási szolgáltatások;szállítmányozás; személyszállítás; teher(áru)-szállítás;

 utasszállítás; vontatás.

 ( 111 )  210.304

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 03947

 ( 220 )  2012.10.18.

 ( 732 )  Vámosi Krisztián, Tiszaladány (HU)

 ( 740 )  dr. Cserháti Nóra, Budapest

 ( 541 )  SOTE Klub

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

 ( 111 )  210.305

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 04344

 ( 220 )  2012.11.27.

 ( 732 )  Gyerepécsre.hu Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  39 Helyfoglalás utazáshoz, látogatások tervezése turistáknak, utazásszervezés.

 43 Szállásügynökségek, szálláshely lefoglalása.

 ( 111 )  210.306

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 04351

 ( 220 )  2012.11.28.

 ( 732 )  Aqua-terra Lab Kft., Veszprém (HU)

  
( 546 )

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

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

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; vegyi
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termékek tudományos használatra (nem humán vagy állatgyógyászati használatra); vegyi reagensek, nem humán

 vagy állatgyógyászati használatra.

 ( 111 )  210.307

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 04352

 ( 220 )  2012.11.28.

 ( 732 )  Accent Hotel Management Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csóka Dávid, dr. Csóka Dávid Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 35 Közönségszolgálat; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok;

piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez;

statisztikák összeállítása; szakmaikonzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; szállodai

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

üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletszervezési és

 üzletvezetési tanácsadás szállodák és vendéglátóhelyek részére.

41 Fogadások tervezése [szórakoztatás]; golfpályák üzemeltetése; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; szabadidőslétesítmények rendelkezésre bocsátása; üdülési tárgyú információ;

 üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás].

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  210.308

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 04353

 ( 220 )  2012.11.28.

 ( 732 )  Accent Hotel Management Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csóka Dávid, dr. Csóka Dávid Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Közönségszolgálat; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok;

piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez;

statisztikák összeállítása; szakmaikonzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; szállodai

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

üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletszervezési és

 üzletvezetési tanácsadás szállodák és vendéglátóhelyek részére.

41 Fogadások tervezése [szórakoztatás]; golfpályák üzemeltetése; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; szabadidőslétesítmények rendelkezésre bocsátása; üdülési tárgyú információ;

 üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás].

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  210.309

 ( 151 )  2013.07.22.
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 ( 210 )  M 12 04354

 ( 220 )  2012.11.28.

 ( 732 )  Accent Hotel Solutions Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csóka Dávid, dr. Csóka Dávid Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Accent Hotels

 ( 511 ) 35 Árösszevetési szolgáltatások; eladási propaganda mások számára; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak

készítése; kereskedelmi információs ügynökségek; közönségszolgálat; közvéleménykutatás; marketing; on-line

hirdetői tevékenység számítógépeshálózaton; reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; statisztikák összeállítása; szakmai

konzultációk üzleti ügyekben; szállodai üzletvezetés; üzletifelvilágosítás, tájékoztatás; üzleti

információk;üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletszervezési és

 üzletvezetési tanácsadás szállodák és vendéglátóhelyek részére.

41 Fogadások tervezése [szórakoztatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

 lebonyolítása; üdülési tárgyú információ.

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  210.310

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 12 04542

 ( 220 )  2012.12.15.

 ( 732 )  Bugyi Gabriella 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Márminálunk

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

 ( 111 )  210.311

 ( 151 )  2013.07.22.

 ( 210 )  M 13 00105

 ( 220 )  2013.01.16.

 ( 732 )  Béres Mária, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Kiss Sára, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 41 Nevelés; szakmai képzés.

 ( 111 )  210.312

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 12 04355

 ( 220 )  2012.11.28.

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

 ( 740 )  dr. Fakó Beatrix, Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  29 Gesztenyekrém; sertéscomb sonka, sózott, füstölt, levegőn szárított; felsorolt áruk magyar származásúak.

 30 Magyar származású selyemfűméz.

 ( 111 )  210.314

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 12 04459

 ( 220 )  2012.12.07.

 ( 732 )  NAGY ÉS FIAI Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  BIRDIECAR

 ( 511 ) 7 Aggregátorok; anyagmozgató gépek; aratógépek; csónakmotorok; elektromotorok, villamos motorok, nem földi

járművek részére; fűnyírógépek; hidraulikus motorok; mezőgazdasági gépek; motorok nem szárazföldi

 járművekhez.

12 Anyagmozgató targoncák; autóbuszok; bevásárlókocsik; billenőkocsik; elektromos járművek; elektromotorok

földi járművekhez; emelőtargoncák; gépkocsik; golfkocsik; hajók; háromkerekű szállítójárművek; kerékpárok;

lakókocsik; légijárművek; mentőautók;motorkerékpárok; mozdonyok; robogók; sportkocsik; személygépkocsik;

 traktorok; villamoskocsik; vízi járművek, vonatok.

 ( 111 )  210.315

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 12 04460

 ( 220 )  2012.12.07.

 ( 732 )  Turkovics Ilona Jolán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek;

 kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.

 ( 111 )  210.316

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 12 04461

 ( 220 )  2012.12.07.

 ( 732 )  SCB TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Étrend-kiegészítők.

 29 Szárított és aszalt gyümölcsök.

 ( 111 )  210.317

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 12 04468
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 ( 220 )  2012.12.07.

 ( 732 )  WALMARK a.s, Trinec (CZ)

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

 ( 541 )  Walurinal Medical

 ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, vitaminok, ásványianyagok, és

nyomelemek, diétás és tápanyagkészítmények és gyógyszerek, gyógyhatású szirupok, gyógynövénykivonatok,

vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket ésnövénykivonatokat tartalmazó kombinált készítmények,

vitaminnal, ásványi anyagokkal vagy nyomelemekkel dúsított táplálék kiegészítők, vitaminkészítmények,

vitaminok és multi vitamin készítmények, ásványi anyagok és többféle ásványi anyagot tartalmazókészítmények,

herbateák gyógyászati használatra, gyógyhatású növények, gyógyhatású anyagot tartalmazó édességek, cukorkák,

tabletták, kapszulák vagy rágógumik, diétás anyagok gyógyászati használatra, ásványvizek és diétás italok

gyógyászati használatra,diétás élelmiszerkészítmények gyógyászati célra, élelmiszer adalékanyagok gyógyászati

célra, albumintartalmú készítmények vagy élelmiszerek gyógyászati használatra, balzsamok, krémek és kenőcsök

gyógyászati használatra, vegyi termékek gyógyászati célra,gyógyhatású olajok, olajok gyógyászati célra, zsírok

gyógyászati célra, gyógyhatású sók, gyógyászati célú tinktúrák, növényi kivonatok vagy szirupok, vitamin és

ásványi élelmiszerek koncentrált formában, fehérjekoncentrátum mint élelmiszer adalékanyag,élesztő

gyógyszerészeti célra; gyógyhatású táplálékkiegészítők, gyógyászati célú, főleg tejporból vagy állati vagy

növényi fehérjékből álló, hozzáadott vitamint, ásványi anyagot, nyomelemet vagy cukrot tartalmazó tápanyag

vagy diétás készítmények mintnapi étrend kiegészítők azonnal fogyasztható étel vagy külön keverék formájában;

speciális élelmiszerek sport- vagy magas energiafelhasználású emberek részére, étkezési zselatin termékek és

készítmények, napi étrend kiegészítőként szolgáló, főlegtejporból, állati vagy növényi fehérjékből álló,

hozzáadott vitamint, ásványi anyagot, nyomelemet vagy cukrot tartalmazó tápanyag vagy diétás készítmények;

nem gyógyászati célú, állati eredetű anyagokat tartalmazó étrend kiegészítők, amelyek ebbe azosztályba

tartoznak; nem gyógyászati célú, növényi eredetű anyagokat tartalmazó étrend kiegészítők, amelyek ebbe az

 osztályba tartoznak.

29 Albumin élelmiszerekhez, kiegészítő proteint, étkezési zselatint, étkezési zsírt, étolajat, étkezési algakivonatot

tartalmazó élelmiszerek; tej, tejtermékek, joghurtok, konzerv, szárított, főtt vagy ecetes lében eltett gyümölcsök

 és zöldségek, levesek,erőlevesek, húslevesek.

30 Édességek, rágógumik, cukorkák, jégkrémek, pékáru, cukrászáru, kakaó, kávé, tea, csokoládé, tea, kakaó vagy

kávéitalok, gabonából készült ételek vagy élelmiszerek emberi fogyasztásra, tészták, müzlik, méz, propolisz

 emberi fogyasztásra.

 ( 111 )  210.318

 ( 151 )  2013.07.25.

 ( 210 )  M 12 04469

 ( 220 )  2012.12.07.

 ( 732 )  WALMARK a.s, Trinec (CZ)

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

 ( 541 )  Walurinal Medic

 ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, vitaminok, ásványi anyagok, és

nyomelemek, diétás és tápanyagkészítmények és gyógyszerek, gyógyhatású szirupok, gyógynövénykivonatok,

vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket ésnövénykivonatokat tartalmazó kombinált készítmények,

vitaminnal, ásványi anyagokkal vagy nyomelemekkel dúsított táplálék kiegészítők, vitaminkészítmények,

vitaminok és multi vitamin készítmények, ásványi anyagok és többféle ásványi anyagot tartalmazókészítmények,

herbateák gyógyászati használatra, gyógyhatású növények, gyógyhatású anyagot tartalmazó édességek, cukorkák,

tabletták, kapszulák vagy rágógumik, diétás anyagok gyógyászati használatra, ásványvizek és diétás italok

gyógyászati használatra,diétás élelmiszerkészítmények gyógyászati célra, élelmiszer adalékanyagok gyógyászati

célra, albumintartalmú készítmények vagy élelmiszerek gyógyászati használatra, balzsamok, krémek és kenőcsök
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gyógyászati használatra, vegyi termékek gyógyászati célra,gyógyhatású olajok, olajok gyógyászati célra, zsírok

gyógyászati célra, gyógyhatású sók, gyógyászati célú tinktúrák, növényi kivonatok vagy szirupok, vitamin és

ásványi élelmiszerek koncentrált formában, fehérjekoncentrátum mint élelmiszer adalékanyag,élesztő

gyógyszerészeti célra; gyógyhatású táplálékkiegészítők, gyógyászati célú, főleg tejporból vagy állati vagy

növényi fehérjékből álló, hozzáadott vitamint, ásványi anyagot, nyomelemet vagy cukrot tartalmazó tápanyag

vagy diétás készítmények mintnapi étrend kiegészítők azonnal fogyasztható étel vagy külön keverék formájában;

speciális élelmiszerek sport- vagy magas energiafelhasználású emberek részére, étkezési zselatin termékek és

készítmények, napi étrend kiegészítőként szolgáló, főlegtejporból, állati vagy növényi fehérjékből álló,

hozzáadott vitamint, ásványi anyagot, nyomelemet vagy cukrot tartalmazó tápanyag vagy diétás készítmények;

nem gyógyászati célú, állati eredetű anyagokat tartalmazó étrend kiegészítők, amelyek ebbe azosztályba

tartoznak; nem gyógyászati célú, növényi eredetű anyagokat tartalmazó étrend kiegészítők, amelyek ebbe az

 osztályba tartoznak.

29 Albumin élelmiszerekhez, kiegészítő proteint, étkezési zselatint, étkezési zsírt, étolajat, étkezési algakivonatot

tartalmazó élelmiszerek; tej, tejtermékek, joghurtok, konzerv, szárított, főtt vagy ecetes lében eltett gyümölcsök

 és zöldségek, levesek,erőlevesek, húslevesek.

30 Édességek, rágógumik, cukorkák, jégkrémek, pékáru, cukrászáru, kakaó, kávé, tea, csokoládé, tea, kakaó vagy

kávéitalok, gabonából készült ételek vagy élelmiszerek emberi fogyasztásra, tészták, müzlik, méz, propolisz

 emberi fogyasztásra.

 ( 111 )  210.319

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 12 04472

 ( 220 )  2012.12.10.

 ( 732 )  Takács Sándor, Hegyeshalom (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  43 Szállodai szolgáltatások; panziók; egyéb ideiglenes szállásadás, csárda, éttermek, bár, vendéglátóipar.

44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások, szépségszalonok, fodrásszalonok, masszázs, orvosi szolgáltatások,

 fogászat.

 ( 111 )  210.320

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 12 04458

 ( 220 )  2012.12.06.

 ( 732 )  THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)

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

 ( 541 )  MedDex

 ( 511 )  3 Szappanok és kézmosó habok.

5 Gyógyszerészeti készítmények, kivéve reuma elleni szerek; egészségügyi termékek orvosi célokra, kivéve

reuma elleni szerek; köhögés, megfázás és egyéb légző rendszeri rendellenességek és betegségek, valamint

hasonló állapotok megelőző kezelésére ésenyhítésére szolgáló anyagok, gyógyhatású anyagot

tartalmazóédességek, így torok kezelésére szolgáló cukorkák és köhögés elleni cukorkák, torokgyulladás elleni

szögletes cukorkák; gyógyszerészeti készítménnyel töltött inhalálók köhögés, megfázás ésinfluenza tüneteinek

enyhítésére; helyi fájdalomcsillapítók, gyógyhatású kenőcsök és krémek, orrsprék és orrdugulás elleni

 készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek.

 30 Gyógyhatású anyagot nem tartalmazó édességek, pasztillák, rágógumi.

 ( 111 )  210.321
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 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 12 04066

 ( 220 )  2012.10.31.

 ( 732 )  Nádor Rendszerház Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jankura János Egyéni Szabadalmi Ügyvivő Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.322

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 12 04070

 ( 220 )  2012.10.31.

 ( 732 )  Ivity Gábor, Baja (HU)

 ( 541 )  RAM

 ( 511 )  41 Masszázstanfolyamok, előadások, bemutatók, gyakorlati képzés.

 44 Egyiptomi masszázs, masszázs, kismamamasszázs, talpkezelés, terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  210.323

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 12 04275

 ( 220 )  2012.11.21.

 ( 732 )  KLUB REKREÁCIÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  ALL YOU CAN MOVE

 ( 511 )  41 Sport tevékenység; szórakoztatás.

 ( 111 )  210.324

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 12 04274

 ( 220 )  2012.11.21.

 ( 732 )  Menedzser Praxis Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozással, kereskedelemmel kapcsolatos tanácsadás tájékoztatás, reklámozás.

 45 Jogi szolgáltatás, tanácsadás.

 ( 111 )  210.325

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 12 04273

 ( 220 )  2012.11.21.

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

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

 ( 541 )  TREMONDI

 ( 511 )  29 Hűtött felvágott, szalámi; kolbászfélék.
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 ( 111 )  210.326

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 12 04271

 ( 220 )  2012.11.21.

 ( 732 )  PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Katalin, Kiss és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9 Adatfeldolgozó készülékek, egér [informatikai], egér-alátétek, laptop számítógépek, nyomtatók

számítógépekhez, operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített, pendrájvok [USB], scannerek, optikai

letapogatók [informatika], számítógép billentyűzetek,számítógép memóriák, számítógép programok [letölthető],

számítógépek, számítógépperifériák, számítógépprogramok, rögzített, számlázógépek, számológépek, szoftverek,

 rögzített, vonalkód leolvasók.

35 Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése, marketing, segítségnyújtás üzletvezetéshez, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,

 üzletszervezési tanácsadás.

42 Belsőépítészet, hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete, hosting szolgáltatások web oldalakhoz, műszaki

kutatás, műszaki szakértői tevékenység, műszaki tervtanulmányok készítése, számítógép programok adatainak és

adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok installációja, számítógép programok sokszorosítása, számítógép

szoftver tanácsadás, számítógép vírusvédelmi szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok

helyreállítása, számítógépes rendszerek elemzése, számítógépes rendszerektávfelügyelete [monitoring],

számítógépes rendszerek tervezése, számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás,

számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerűsítése, számítógépprogramok

kölcsönzése,számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása, web oldalak alkotása és fenntartása

 mások számára.

 ( 111 )  210.327

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 12 04270

 ( 220 )  2012.11.21.

 ( 732 )  PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Katalin, Kiss és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 591 )

 ( 511 ) 9 Adatfeldolgozó készülékek, egér [informatikai], egér-alátétek, laptop számítógépek, nyomtatók

számítógépekhez, operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített, pendrájvok [USB], scannerek, optikai

letapogatók [informatika], számítógép billentyűzetek,számítógép memóriák, számítógép programok [letölthető],

számítógépek, számítógépperifériák, számítógépprogramok, rögzített, számlázógépek, számológépek, szoftverek,

 rögzített, vonalkód leolvasók.

35 Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése, marketing, segítségnyújtás üzletvezetéshez, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,

 üzletszervezési tanácsadás.

42 Belsőépítészet, hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete, hosting szolgáltatások web oldalakhoz, műszaki

kutatás, műszaki szakértői tevékenység, műszaki tervtanulmányok készítése, számítógép programok adatainak és

adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok installációja, számítógép programok sokszorosítása, számítógép

szoftver tanácsadás, számítógép vírusvédelmi szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok

helyreállítása, számítógépes rendszerek elemzése, számítógépes rendszerektávfelügyelete [monitoring],

számítógépes rendszerek tervezése, számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás,

számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerűsítése, számítógépprogramok
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kölcsönzése,számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása, web oldalak alkotása és fenntartása

 mások számára.

 ( 111 )  210.328

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 12 04269

 ( 220 )  2012.11.21.

 ( 732 )  PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Katalin, Kiss és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nagy Machinátor

 ( 511 ) 9 Adatfeldolgozó készülékek, egér [informatikai], egér-alátétek, laptop számítógépek, nyomtatók

számítógépekhez, operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített, pendrájvok [USB], scannerek, optikai

letapogatók [informatika], számítógép billentyűzetek,számítógép memóriák, számítógép programok [letölthető],

számítógépek, számítógépperifériák, számítógépprogramok, rögzített, számlázógépek, számológépek, szoftverek,

 rögzített, vonalkód leolvasók.

35 Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése, marketing, segítségnyújtás üzletvezetéshez, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,

 üzletszervezési tanácsadás.

42 Belsőépítészet, hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete, hosting szolgáltatások web oldalakhoz, műszaki

kutatás, műszaki szakértői tevékenység, műszaki tervtanulmányok készítése, számítógép programok adatainak és

adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok installációja, számítógép programok sokszorosítása, számítógép

szoftver tanácsadás, számítógép vírusvédelmi szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok

helyreállítása, számítógépes rendszerek elemzése, számítógépes rendszerektávfelügyelete [monitoring],

számítógépes rendszerek tervezése, számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás,

számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerűsítése, számítógépprogramok

kölcsönzése,számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása, web oldalak alkotása és fenntartása

 mások számára.

 ( 111 )  210.329

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 12 04268

 ( 220 )  2012.11.21.

 ( 732 )  PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Katalin, Kiss és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  progen

 ( 511 ) 9 Adatfeldolgozó készülékek, egér [informatikai], egér-alátétek, laptop számítógépek, nyomtatók

számítógépekhez, operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített, pendrájvok [USB], scannerek, optikai

letapogatók [informatika], számítógép billentyűzetek,számítógép memóriák, számítógép programok [letölthető],

számítógépek, számítógépperifériák, számítógépprogramok, rögzített, számlázógépek, számológépek, szoftverek,

 rögzített, vonalkód leolvasók.

35 Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése, marketing, segítségnyújtás üzletvezetéshez, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,

 üzletszervezési tanácsadás.

42 Belsőépítészet, hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete, hosting szolgáltatások web oldalakhoz, műszaki

kutatás, műszaki szakértői tevékenység, műszaki tervtanulmányok készítése, számítógép programok adatainak és

adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok installációja, számítógép programok sokszorosítása, számítógép

szoftver tanácsadás, számítógép vírusvédelmi szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok

helyreállítása, számítógépes rendszerek elemzése, számítógépes rendszerektávfelügyelete [monitoring],

számítógépes rendszerek tervezése, számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás,
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számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerűsítése, számítógépprogramok

kölcsönzése,számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása, web oldalak alkotása és fenntartása

 mások számára.

 ( 111 )  210.330

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 12 04267

 ( 220 )  2012.11.20.

 ( 732 )  Baltika Breweries 100%, Saint-Petersburg (RU)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Dr. Süle Ákos, Budapest

 ( 541 )  ZATECKY HUS

 ( 511 ) 32 Sörök amelyeket Zatecból (Cseh Köztársaság) és a Zatec régióból származó sörök hozzáadásával készítenek;

alkoholmentes sörök, amelyeket Zatecból (Cseh Köztársaság) és a Zatec régióból származó sörök hozzáadásával

 készítenek.

 ( 111 )  210.331

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 12 04266

 ( 220 )  2012.11.20.

 ( 732 )  Baltika Breweries, Saint-Petersburg (RU)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Dr. Süle Ákos, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 32 Sörök amelyeket Zatecból (Cseh Köztársaság) és a Zatec régióból származó sörök hozzáadásával készítenek;

alkoholmentes sörök, amelyeket Zatecból (Cseh Köztársaság) és a Zatec régióból származó sörök hozzáadásával

 készítenek.

 ( 111 )  210.332

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 12 04265

 ( 220 )  2012.11.20.

 ( 732 )  Farmmix Kft., Hajdúböszörmény (HU)

 AGROSOL 2000 Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Emri Józsefné, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 1 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, trágyák; műtrágyák, szerves trágyák, tápoldatok,

 virágföldek, növényvédelmi segédanyagok (cseppnehezítő és tapadásfokozó).

5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek);

növényvédelmi segédanyagok (cseppnehezítő és tapadásfokozó), rágcsáló és rovarirtó szerek, egerek és/vagy
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 patkányok/csótányok fogására alkalmasragasztós csapdák, készítmények,felszerelések.

8 Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; házi kertekben használatos eszközök, permetező gépek,

 metszőolló, kis kapa.

 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  210.333

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 12 04264

 ( 220 )  2012.11.20.

 ( 732 )  Farmmix Kft., Hajdúböszörmény (HU)

 AGROSOL 2000 Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 1 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, trágyák; műtrágyák, szerves trágyák, tápoldatok,

 virágföldek, növényvédelmi segédanyagok (cseppnehezítő és tapadásfokozó).

5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek);

növényvédelmi segédanyagok (cseppnehezítő és tapadásfokozó), rágcsáló és rovarirtó szerek, egerek és/vagy

 patkányok/csótányok fogására alkalmasragasztós csapdák, készítmények, felszerelések.

8 Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; házi kertekben használatos eszközök, permetező gépek,

 metszőolló, kis kapa.

 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  210.334

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 12 04263

 ( 220 )  2012.11.20.

 ( 732 )  Farmmix Kft., Hajdúböszörmény (HU)

 AGROSOL 2000 Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 1 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, trágyák; műtrágyák, szerves trágyák, tápoldatok,

 virágföldek, növényvédelmi segédanyagok (cseppnehezítő és tapadásfokozó).

5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek);

növényvédelmi segédanyagok (cseppnehezítő és tapadásfokozó), rágcsáló és rovarirtó szerek, egerek és/vagy

 patkányok/csótányok fogására alkalmasragasztós csapdák, készítmények, felszerelések.

8 Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; házi kertekben használatos eszközök, permetező gépek,

 metszőolló, kis kapa.

 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.
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 ( 111 )  210.335

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 12 04262

 ( 220 )  2012.11.20.

 ( 732 )  Colgate-Palmolive Company, New York, New York (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  3 Személyes ápoló termékek, nevezetesen bőrtisztító készítmények.

 ( 111 )  210.336

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 12 04261

 ( 220 )  2012.11.20.

 ( 732 )  Borháló Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Hostyánszky Attila, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 ) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 43 Vendéglátóipari borkereskedés, borkimérés, étterem, borkostoló.

 ( 111 )  210.337

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 12 04258

 ( 220 )  2012.11.19.

 ( 732 )  Adversium Média Ház Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Őry Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.338

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 12 03275

 ( 220 )  2012.09.12.

 ( 732 )  Gegő Fémipari Szerelő, Gyártó és Kereskedelmi Kft., Dombóvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti
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vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

és csővezetékek; páncélszekrények; ércek;ablakkeretek, ablaktokok fémből; ablakkeret-rögzítők; ablakredőnyök,

zsaluk fémből; ablakszárny-rögzítők fémből; ablakszerelvények fémből; ablakvasalások; ajtóbetétek fémből;

ajtócsukó készülékek, nem elektromos; ajtókeretek, ajtótokok fémből; ajtónyitószerkezetek, nem elektromos;

ajtóreteszek fémből; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; aknarácsok, búvónyílásfedelek fémből;

borítólemezek fémből [építés]; dobozok fémből; erősítő, merevítőanyagok fémből, betonhoz; erősítő,

merevítőanyagok, fémből,csövekhez; erősítő, merevítőanyagok, fémből, épületekhez; építmények acélból;

fémállványzatok; fémépítmények; fémkeretek építményekhez; fémkonténerek; (tároláshoz, szállításhoz);

fémrácsok rúdjai; fémrostélyok, fémrosták; fémszerelvények építményekhez;fémszerkezetek kerékpárok

parkolásához; födémek, mennyezetek fémből; födémgerendák fémből; hirdetőoszlopok fémből; hordozható

építmények fémből; karimák, gallérok fémből; karmantyúk, hüvelyek [fémtömegcikk]; kádak, medencék fémböl;

kerítések fémből;kerítésoszlopok fémből; merevítőlemezek; pergolák [fémszerkezetek]; szellőztető ablakok,

 csapóablakok fémből.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; ablakok és ajtók beszerelése; építés.

 ( 111 )  210.339

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 12 03459

 ( 220 )  2012.09.24.

 ( 732 )  Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Pete Gabriella, Budaörs

 ( 541 )  Budaörsi Pro Musica Kórus

 ( 511 ) 41 Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; digitális

képfelvételezés; előadóművészek szolgáltatásai; fényképészet; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók

szolgáltatásai; hangversenyek szervezés éslebonyolítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiósszórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szabadidős

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

 televíziósszórakoztatás; videofilmezés; videofilmgyártás; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai.

 ( 111 )  210.340

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 12 03471

 ( 220 )  2012.09.24.

 ( 732 )  Becmol Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Szénsavas üdítőitalok.

 ( 111 )  210.341

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 12 03663

 ( 220 )  2012.10.01.

 ( 732 )  Balázs Lajos, Győr-Ménfőcsanak (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 20 Olaszországból származó bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből,

szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek

 pótanyagaiból.

 ( 111 )  210.342

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 13 00012

 ( 220 )  2013.01.02.

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchătel (CH)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 111 )  210.343

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 13 00013

 ( 220 )  2013.01.02.

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchătel (CH)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 111 )  210.344

 ( 151 )  2013.07.24.

 ( 210 )  M 13 00022

 ( 220 )  2013.01.03.

 ( 732 )  INFOMIX Számítástechnikai és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Ixnet

 ( 511 )  42 Számítógép-programozás; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép szoftver tanácsadás.
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 ( 111 )  210.345

 ( 151 )  2013.07.25.

 ( 210 )  M 13 00735

 ( 220 )  2007.09.21.

 ( 732 )  THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)

 ( 740 )  S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Mosó- és fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló- és

 csiszolószerek; szappanok; a fenti termékek mindegyike fertőtlenítő hatással vagy fertőtlenítő hatás nélkül.

 5 Fertőtlenítőszerek.

 ( 111 )  210.346

 ( 151 )  2013.07.25.

 ( 210 )  M 13 00736

 ( 220 )  1998.01.06.

 ( 732 )  THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)

 ( 740 )  S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

  

( 546 )

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

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok, hajvizek; fogkrémek.

 ( 111 )  210.348

 ( 151 )  2013.07.25.

 ( 210 )  M 13 00737

 ( 220 )  2011.12.21.

 ( 732 )  THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)

 ( 740 )  S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

  

( 546 )

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

 szappanok.

 ( 111 )  210.358

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 12 04634

 ( 220 )  2012.12.21.

 ( 732 )  GROUPE AUCHAN, Croix (FR)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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; költöztető szolgálat 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 vagyadattovábbítási hálózathoz való hozzáférést biztosító

szolgáltatóhoz; adatbázis vagy multimédia szerverközpont előfizetések intézése; telematikai szolgáltatások

előfizetésének intézése; előfizetések intézése telematikai szolgáltatásokra, telematikaieszközöket alkalmazó

adatátviteli szolgáltatásokra; előfizetés számítógépes hálózathoz vagy adatközlő hálózathoz való hozzáférést

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

audiovizuálisprogramokra; előfizetés számítógépes adatbázisra; távközlési és multimédia hálózatok üzletvezetése

és felügyelete; kereskedelmi segítségnyújtás távközlési hálózatok működtetése és felügyelete területén;

export-import ügynökségek; kereskedelmi információsügynökségek; 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;

számítógépesnyilvántartások 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 mindenelektronikus 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 szerekkivételével),

tartósítószerek virágokhoz, vegyi termékek bőr és textilanyagok vízhatlanításához, vegyi termékek textilanyagok

élénkítésére, műtrágyák, termőföld, cserzőanyagok, ragasztók ipari célra, ragasztószerek, ragasztások

szétválasztására szolgálótermékek, facellulóz, hígítók lakkokhoz, fényérzékeny filmek exponálás nélkül, fagyálló

anyagok, fékfolyadékok, aceton, sósav, desztillált víz, savas víz akkumulátorok feltöltésére, hidrogén-peroxid,

színezékek, festékek és lakkok (szigetelőkkivételével), bevonóanyagok (festékek), tonerpatronok nyomtatókhoz

és fénymásolókhoz, rozsda elleni és fakonzerváló védőszerek, hígítók és kötőanyagok festékekhez, lakkokhoz és

mázolóanyagokhoz, festőanyagok, gitt üvegeseknek, fehérítőkészítmények és másanyagok mosodai célra,

tisztító-, fényesítő, zsírtalanító és súrolószerek és termékek, kálium-hipoklorit oldat, folteltávolító szerek,

lágyítószerek, kékítőszerek, festékeltávolító termékek, csiszolópapír, rozsdaeltávolító szerek, lemaróanyagok,

kazánkőeltávolító 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, borotválkozószerek, borotvaszappanok,
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toalettszerek, körömlakkok és körömlakklemosók, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmények

fürdéshez és napozáshoz, fogprotézisek fényezésére és tisztítására szolgáló készítmények, kozmetikai

vattapálcikák, vattakozmetikai 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, denaturált szesz, faszén (tüzelőanyag), tüzelőfa, zsír bőrökhöz, gyógyszerészeti,állatgyógyászati

termékek, gyógyászati és intim higiéniai termékek, elsősegély ládák, diétás anyagok, italok, élelmiszerek

gyógyászati célra, fogyasztó készítmények gyógyászati célra, gyógyszeres infúziók, gyógyteák,

vitaminkészítmények, nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra, táplálék kiegészítők 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 állatoknak paraziták ellen, rovarriasztó szerek kutyáknak, állatok

lemosására szolgálószerek, 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 tárgyak fémből, 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, légpumpákakváriumokba, elektromechanikus

élelmiszer- és italgyártó gépek, elektromos konyhai robotok és gépek, mosó- és mosogató gépek, centrifugák,

porszívók, zsákok porszívókhoz, elektromos parkettafényesítő gépek, elektromos cipőfényesítő gépek,

elektromostisztító 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

kéziszerszámok és eszközök kertészkedéshez, gereblyék, lapátok, csákányok, ásók, fogók, kalapácsok, (kézzel

működtetett) fűnyírók, készülékek növényi paraziták irtására, rovarirtó permetezők, mechanikuseszközök 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), életmentőberendezések és felszerelések, elektromos energia vezetésére,

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

anyagok elektromos vezetékekhez (elektromos huzalok, kábelek), elektromoskapcsolók, 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, telefon adapterek, akkumulátortöltők 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
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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,

inhalálókészülékek, varratanyagok, óvszerek, cumisüvegek, cumisüveg cumik, cumik csecsemők számára, orvosi

hőmérők, világító-, fűtő, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító- szellőztető, légkondicionáló, fertőtlenítő, vízellátó

berendezések, egészségügyiberendezések, légfrissítő és -tisztító berendezések, elektromos ventillátorok

személyes használatra, víztisztító készülékek, sterilizátorok, konyhai elszívó ernyők, sütőnyársak, jégtartó

dobozok, sütők, gázgyújtók, kenyérpirítók, elektromos kávéfőzőgépek, elektromos olajsütők, jégkészítő gépek,

hajszárítók, elektromos ruhaszárító gépek, lábmelegítők, villanykörték és villanylámpák, fényszórók és lámpák

járművekhez, járművek, szárazföldi, légi vagy vízi helyváltoztató eszközök, kerékpárok, billentőstehergépkocsik,

utánfutók (járművek), napellenzők gépkocsikba, szélvédőtörlők, visszapillantó tükrök, belső gumiabroncs tömlők,

gumiabroncsok, fejtámaszok és biztonsági övek járműüléshez, biztonsági ülések gyermekek részére járművekben,

kerékpárpumpák,babakocsik, 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, nemes fémből készült

dobozok, szobrocskák, nippek nemesfémből, műalkotások nemesfémből vagy drágakőből, hangszerek és

hangszerek alkotórészei, zenélő dobozok, 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,

vékony fűzött könyvek, naptárak, litográfiák, metszetek, festmények, poszterek, földrajztérképek, újságok, irodai

bélyegzőgépek, sminkeltávolító kendőkpapírból, 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- ésszigetelőanyagok,

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 ellátottbevásárlótáskák, ruhatáskák

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

(üres) szerszámtáskák bőrből, kalapdobozok bőrből, kenguru, hevedertáskák, gyermekek hordozására, nyakörvek

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

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

fémből, kémények, nem fémből, ablakok ésajtók, nem fémből, külső redőnyök, nem fémből, nem

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

bútorok, árubemutató állványok, tükrök, keretek (nem építkezési célra), művészeti tárgyakfából, viaszból,
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gipszből, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból,

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

fémből, csomagolótartályokműanyagból, 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 nem fémből, esernyőtartók, létrák fából vagyműanyagból, 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

elektromoshordozható hűtőtáskák, edények, vázák, gyertyatartók, piknikkosarak edénnyel, dugóhúzók,

üvegnyitók, szappan- és egészségügyi papír adagolók, egészségügyipapír-tartók, éjjeliedények, ruhaszárító

állványok, ruhacsipeszek, szemetesládák, vasalóállványok éshuzatok vasalóállványokhoz, izotermikus zsákok,

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

alomdobozok, ketrecek kedvtelésből tartott állatoknak, fésűk állatoknak, öntözőeszközök, kertészetikesztyűk,

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 árukszállítására és tárolására, tömőanyagok (nem

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

gyapjúfonal, elasztikus vagy műanyagszálak textilipari használatra, szövetek, ágyneműk, háztartásilenvászon,

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 ésfürdőruhák, 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, fürdőszobai 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 éstornafelszerelések, játékszerek

kedvtelésből tartott állatoknak, érmebedobásos játékautomaták, játékok és játékgépek, amelyek nemcsak televízió

készülékkel, kijelzővel vagy monitorral 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, csokoládéalapú italok, nem

gyógyászati infúziók, cukor, természetes édesítőszerek, rizs, tápióka, szágó, száraztészták, búzadara, liszt és
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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, nemátalakított), 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 állatoknák, termékek állatialomhoz, 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 máskártya és csekkszolgáltatások; interneten vagy más

távközlési hálózaton elérhető on-line bankszolgáltatások, beleértve a mobiltelefon útján történő szolgáltatásokat

is; árkedvezményre jogosító kuponok kibocsátása; pénzváltás; utazási csekkek éshitellevelek kibocsátása;

csekkek hitelességének ellenőrzése; széf letéti szolgáltatások; 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

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

szolgáltatások; fehérnemű-tisztítás, 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);vidámparkiszolgáltatások; állatidomítás; sporttevékenységek; egészségklub

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

oktatás); kulturális tevékenységek; könyvek, újságok publikálása; nemreklámszövegek publikálása;

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

letölthető elektronikus kiadványok nyújtása; elektronikus könyvtárszolgáltatások elektronikus információk, audió

vagyvideó 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, videofelvevők, 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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 15. szám, 2013.08.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1763



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

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

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

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

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

konferenciák szervezése és lebonyolítása; (nem letölthető) digitáliszene nyújtása (elérhetővé tétele) internet útján;

 (nem letölthető) digitális zene nyújtása (elérhetővé tétele) internetes weboldalakról.

 ( 111 )  210.359

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 12 03431

 ( 220 )  2012.09.21.

 ( 732 )  BATA Kereskedelmi és Vadászatszervező Kft., Szigetvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Alkoholtartalmú italok nagykereskedelme; alkoholmentes italok nagykereskedelme.

 ( 111 )  210.360

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 13 00177

 ( 220 )  2013.01.23.

 ( 732 )  Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

gyanták; fémlapok és fémpor festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).

 ( 111 )  210.361

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 13 00171

 ( 220 )  2013.01.22.

 ( 732 )  Taiwan Specialty Pharma Corporation, Taipei (TW)

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

 ( 541 )  SYMPT-X

 ( 511 )  5 Tápanyag adalékok.

 ( 111 )  210.362

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 13 00169

 ( 220 )  2013.01.22.

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csabai Marianna, Csabai, Lindner és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 30 Csokoládé, cukorkaáruk, díszek süteményekhez, az illóolajok kivételével aromás készítmények élelmezéséhez,

 töltött cukorkák.

 ( 111 )  210.363

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 13 00167

 ( 220 )  2013.01.22.

 ( 732 )  Magnum Hungaria Global Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

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

 ( 111 )  210.364

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 13 00170

 ( 220 )  2013.01.22.

 ( 732 )  Gironde Kft., Terpes (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Hajlakkok; borotvahabok; habfürdők, tusfürdők; folyékony szappanok; samponok; mosogatószerek, gépi

mosogatószerek; gépi öblítőszerek; folyékony mosószerek, mosóporok, kemény szappanok; öblítők, öblítő

koncentrátumok; vasalóvizek; általánostisztítószerek; padlótisztítószerek; hideg zsíroldók; penész elleni szerek;

 ablaktisztítók; légfrissítők.

 ( 111 )  210.365

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 12 04230

 ( 220 )  2012.11.15.

 ( 732 )  Győri "Előre" Halászati Termelőszövetkezet, Kisbajcs (HU)

 ( 740 )  dr. Süslecz Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 )  Caviar Danubius

 ( 511 ) 29 Kaviár; élő- és tartósított halak; rákok; kagylók 
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 ( 111 )  210.366

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 12 04226

 ( 220 )  2012.11.15.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

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

kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

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

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

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

 számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

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

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

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

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

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).

 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).

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 szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.367

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 12 04630

 ( 220 )  2012.12.21.

 ( 732 )  COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)

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

 ( 541 )  KELJFÖL

 ( 511 ) 29 Tej és tejtermékek; valamint tej, tejpor, zselésített, ízesített és habosított tej; tejtermékek, nevezetesen: tejes

desszertek, joghurtok, joghurtitalok, túró, főleg tejből vagy tejtermékből készült natúr vagy ízesített italok, főleg

 tejből készítetttejitalok, gyümölcsös tejesitalok; natúr vagy ízesített erjesztett tejes termékek.
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 ( 111 )  210.368

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 12 04620

 ( 220 )  2012.12.21.

 ( 732 )  Fehér Rendszerház Informatikai Kft., Budaörs (HU)

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

 ( 541 )  FRIK

 ( 511 ) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; számológépek, adatfeldolgozó

berendezések, számítógépek; számítógépek; egér [informatikai]; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez;

fényképezőgépek; GPS készülékek;hangszórók; kompakt (CD) lemezjátszók; monitorok [számítógéphardver];

notebookok; nyomtatók számítógépekhez; pendrájvok [USB]; scannerek, optikai letapogatók [informatika];

számítógép billentyűzetek; számítógép memóriák; szünetmentes áramforrások;telefonkészülékek; televíziós

készülékek; táblaszámítógépek (tabletek); számítógépes hálózati útválasztók (routerek); mobiltelefonok; hálózati

elosztók számítógépekhez; digitális kamerák; erősítők; médialejátszók; MP3 lejátszók; MP4

 lejátszók;elektronikus könyvolvasó; elektromos energia átalakítására szolgáló készülékek (tápegységek).

35 Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló

készülékekkel, valamint számítógépekkel kapcsolatban; online kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások hangok

vagy képek rögzítésére, továbbítására,másolására szolgáló készülékekkel, valamint számítógépekkel

 kapcsolatban.

 ( 111 )  210.369

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 12 04228

 ( 220 )  2012.11.15.

 ( 732 ) Musashi Seimitsu Kogyo Kabushiki Kaisha (also trading as Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.),

 Aichi-Ken (JP)

 ( 300 )  2012-039338 2012.05.17. JP

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

 ( 541 )  Power to Value

 ( 511 ) 7 Nem elektromos elsődleges hajtások (nem szárazföldi járművekhez) és alkatrészeik; gép alkatrészek (nem

szárazföldi járművekhez); egyenáramú és váltóáramú motorok (nem szárazföldi járművek részére, de ide értve

bármely egyenáramú és váltóáramú motorokalkatrészeit); elektromos motor alkatrészek szárazföldi járművekhez;

motor alkatrészek szárazföldi járművekhez; motor alkatrészek nem szárazföldi járművekhez; elektromos motor

alkatrészek nem szárazföldi járművekhez; motorok nem szárazföldi járművekhez;vezérműtengelyek belsőégésű

motorokhoz; egyéb vezérlőtengelyek; kiegyenlítő csapok belsőégésű motorokhoz; villamos motorok nem

 szárazföldi járművekhez.

12 Repülőgépek, alkatrészeik és tartozékaik; gépjárművek alkatrészeik és tartozékaik; kétkerekű motoros

járművek, kerékpárok alkatrészeik és tartozékaik; nem elektromos hajtások szárazföldi járművek részére

(alkatrészeik kivételével); gépelemek szárazföldijárművekhez; egyenáramú és váltóáramú motorok szárazföldi

járművekhez (alkatrészeik kivételével); elektromos hajtó egységek; sebességváltók szárazföldi járművekhez;

 áttételkapcsolók; motorok szárazföldi járművekhez; vezérműtengelyek.

 ( 111 )  210.370

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 12 04433

 ( 220 )  2012.12.04.

 ( 732 )  Yanmar CO., LTD., Osaka (JP)

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

  ( 546 )
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 ( 511 ) 7 Hőveszteséget hasznosító rendszerrel ellátott áramfejlesztő generátorok; mezőgazdasági gépek, nevezetesen

nem kézi vezérlésű mezőgazdasági berendezések; arató-cséplő gép (kombájn); rizsültető gépek; bálázógépek;

cséplőgépek; rizshántoló gépek;emelőgépek; sövénynyíró gépek; zöldség átültetők; mezőgazdasági traktorok;

fűnyíró gépek; motorok nem szárazföldi járművekhez; dieselmotorok; gázolaj meghajtású motorok; motorok vízi

járművekhez; kompresszorok vízi járművek motorjaihoz; motor alkatrészekés kellékek (nem szárazföldi

járművekhez); dugattyúcsapszeg hüvelyek; dugattyúk; dugattyúcsapszegek; dugattyú gyűrűk; üzemanyagszűrők;

szivattyúk; szivattyúgépek; villamos áram generátorok; diesel generátorok; gázolaj generátorok; gázmotor

generátorok;építőipari gépek és berendezések; rakodógépek és berendezések; ezek kellékei és alkatrészei;

kotrógépek; kerekes rakodógépek (markolók); kanalas kotrógépek; buldózerek; hókotró gépek; merülő halászháló

tisztítógépek; automata rizshántoló gépek; színekszerinti szortírozó gépek; rizsmagozó gépek; rizsfényezőgépek;

hántolatlan rizs szeparátorok; hántolatlan rizstisztítók; vastagság szerint osztályozó berendezések; hengeres

 rosták; őrlő berendezések.

12 Motorok szárazföldi járművekhez; alkatrészek és kellékek szárazföldi járművekhez; vízi járművek és ezek

alkatrészei és kellékei; motorcsónakok, jachtok és sétahajók; halászhajók; traktor; mezőgazdasági traktor;

 motoros terepjárók; lánctalpas fuvarozók.

 ( 111 )  210.371

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 12 04616

 ( 220 )  2012.12.21.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Sherlock és Watson

 ( 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 szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.372

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 12 04428

 ( 220 )  2012.12.03.

 ( 732 )  TOL-GOM Kft., Budapest (HU)

 Gombár Györgyi, Budapest (HU)

 ( 541 )  tejbetök

 ( 511 )  43 Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.

 ( 111 )  210.373

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 12 04618

 ( 220 )  2012.12.21.

 ( 732 )  Követ Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért, Budapest (HU)

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 15. szám, 2013.08.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1768



  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Nyomdaipari termékek; nyomtatott tanítási és oktatási anyagok; nyomtatott publikációk; folyóiratok;

 hírlevelek; szórólapok; magazinok [időszaki lapok].

41 Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek; elektronikus folyóiratok on-line kiadása;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; on-line

 elérhető elektronikus publikációk, nemletölthetők; szemináriumok rendezése és vezetése.

 ( 111 )  210.374

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 12 04032

 ( 220 )  2012.10.28.

 ( 732 )  Budai Dániel, Budapest (HU)

 ( 541 )  SMOON

 ( 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),nem nemesfém ékszer, bizsu.

 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).

 ( 111 )  210.375

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 12 04219

 ( 220 )  2012.11.14.

 ( 732 )  HAVITU Bt. 100%, Baja (HU)

 ( 740 )  Dr. Honti Bence,Dr. Honti Bence Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 20 Matracok; párnák, fejpárnák; párnák háziállatoknak; pelenkázó matracok csecsemőknek; matracok

 elhelyezésére, rögzítésére, alátámasztására szolgáló bútorok és bútorelemek; ágyak, heverők.

24 Ágynemű; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; lepedők; pelenkázó matracok csecsemőknek; matrachuzatok;

 matracvásznak.

35 Beszerzői szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése) mások számára; információ és tanácsadás

fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

reklámozás; reklámszövegek publikálása;reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető

ügynökségek; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetésitanácsadó

 szolgálatok; vásárlási megrendelések ügyintézése; általános kis- és nagykereskedelmi (értékesítési) tevékenység.

 ( 111 )  210.376

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 12 03835

 ( 220 )  2012.10.09.

 ( 732 )  Kovács Nimród Borászat Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Fekete Sándor, Eger
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( 546 )

 ( 511 ) 16 Boros cimke, boros karton és tároló doboz, boros palack csomagoló papír; nyomdaipari termékek; fényképek;

 papíripari cikkek.

 21 Boros üveg.

 33 Eger eredetmegjelölés területéről származó borok.

 ( 111 )  210.377

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 12 04631

 ( 220 )  2012.12.21.

 ( 732 )  COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Tej és tejtermékek; valamint tej, tejpor, zselésített, ízesített és habosított tej; tejtermékek, nevezetesen: tejes

desszertek, joghurtok, joghurtitalok, túró, főleg tejből vagy tejtermékből készült natúr vagy ízesített italok, főleg

 tejből készítetttejitalok, gyümölcsös tejesitalok; natúr vagy ízesített erjesztett tejes termékek.

30 Kakaó, lisztek és más gabonakészítmények; péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, jég

valamint kakaó, csokoládé, kakaó alapú italok, csokoládé alapú italok, cukor, puffasztott rizs,

gabonakészítmények, müzli, reggeli gabonafélék, kekszek(édes vagy sós), ostyák, amerikai palacsinták,

cukrászsütemények, sütemények, mindezek közül natúr és/vagy bevonutos és/vagy töltött és/vagy ízesített

termékek; édesipari termékek, jég (ehető-), joghurtalapú fagylaltok(fagylalt krém túlsúlyával),fagylaltok, vízalapú

 fagylaltok, fagyasztott joghurtok (cukrászati jég), ízesített jég.

 ( 111 )  210.378

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 12 03434

 ( 220 )  2012.09.21.

 ( 732 )  Varázskő Kft., Pilisvörösvár (HU)

  

( 546 )

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

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

 valamennyi áru); Kandallóburkolat, kő,kőfaragványok.

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

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

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

45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni
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igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás) temetés.

 ( 111 )  210.379

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 12 03228

 ( 220 )  2012.09.10.

 ( 732 )  Monguz Információtechnológiai Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Szoftverek rögzített.

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.380

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 12 04635

 ( 220 )  2012.12.21.

 ( 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; költöztető szolgálat 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 vagyadattovábbítási hálózathoz való hozzáférést biztosító

szolgáltatóhoz; adatbázis vagy multimédia szerverközpont előfizetések intézése; telematikai szolgáltatások

előfizetésének intézése; előfizetések intézése telematikai szolgáltatásokra, telematikaieszközöket alkalmazó

adatátviteli szolgáltatásokra; előfizetés számítógépes hálózathoz vagy adatközlő hálózathoz való hozzáférést

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

audiovizuálisprogramokra; előfizetés számítógépes adatbázisra; távközlési és multimédia hálózatok üzletvezetése

és felügyelete; kereskedelmi segítségnyújtás távközlési hálózatok működtetése és felügyelete területén;

export-import ügynökségek; kereskedelmi információsügynökségek; 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;
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számítógépesnyilvántartások 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 mindenelektronikus 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 szerekkivételével),

tartósítószerek virágokhoz, vegyi termékek bőr és textilanyagok vízhatlanításához, vegyi termékek textilanyagok

élénkítésére, műtrágyák, termőföld, cserzőanyagok, ragasztók ipari célra, ragasztószerek, ragasztások

szétválasztására szolgálótermékek, facellulóz, hígítók lakkokhoz, fényérzékeny filmek exponálás nélkül, fagyálló

anyagok, fékfolyadékok, aceton, sósav, desztillált víz, savas víz akkumulátorok feltöltésére, hidrogén-peroxid,

színezékek, festékek és lakkok (szigetelőkkivételével), bevonóanyagok (festékek), tonerpatronok nyomtatókhoz

és fénymásolókhoz, rozsda elleni és fakonzerváló védőszerek, hígítók és kötőanyagok festékekhez, lakkokhoz és

mázolóanyagokhoz, festőanyagok, gitt üvegeseknek, fehérítőkészítmények és másanyagok mosodai célra,

tisztító-, fényesítő, zsírtalanító és súrolószerek és termékek, kálium-hipoklorit oldat, folteltávolító szerek,

lágyítószerek, kékítőszerek, festékeltávolító termékek, csiszolópapír, rozsdaeltávolító szerek, lemaróanyagok,

kazánkőeltávolító 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, borotválkozószerek, borotvaszappanok,

toalettszerek, körömlakkok és körömlakklemosók, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmények

fürdéshez és napozáshoz, fogprotézisek fényezésére és tisztítására szolgáló készítmények, kozmetikai

vattapálcikák, vattakozmetikai 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, denaturált szesz, faszén (tüzelőanyag), tüzelőfa, zsír bőrökhöz, gyógyszerészeti,állatgyógyászati

termékek, gyógyászati és intim higiéniai termékek, elsősegély ládák, diétás anyagok, italok, élelmiszerek

gyógyászati célra, fogyasztó készítmények gyógyászati célra, gyógyszeres infúziók, gyógyteák,

vitaminkészítmények, nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra, táplálék kiegészítők 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 állatoknak paraziták ellen, rovarriasztó szerek kutyáknak, állatok

lemosására szolgálószerek, 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 tárgyak fémből, 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, légpumpákakváriumokba, elektromechanikus

élelmiszer- és italgyártó gépek, elektromos konyhai robotok és gépek, ,mosó- és mosogató gépek, centrifugák,
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porszívók, zsákok porszívókhoz, elektromos parkettafényesítő gépek, elektromos cipőfényesítő gépek,

elektromostisztító 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

kéziszerszámok és eszközök kertészkedéshez, gereblyék, lapátok, csákányok, ásók, fogók, kalapácsok, (kézzel

működtetett) fűnyírók, készülékek növényi paraziták irtására, rovarirtó permetezők, mechanikuseszközök 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), életmentőberendezések és felszerelések, elektromos energia vezetésére,

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

anyagok elektromos vezetékekhez (elektromos huzalok, kábelek), elektromoskapcsolók, 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, telefon adapterek, akkumulátortöltők 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,

inhalálókészülékek, varratanyagok, óvszerek, cumisüvegek, cumisüveg cumik, cumik csecsemők számára, orvosi

hőmérők, világító-, fűtő, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító- szellőztető, légkondicionáló, fertőtlenítő, vízellátó

berendezések, egészségügyiberendezések, légfrissítő és -tisztító berendezések, elektromos ventillátorok

személyes használatra, víztisztító készülékek, sterilizátorok, konyhai elszívó ernyők, sütőnyársak, jégtartó

dobozok, sütők, gázgyújtók, kenyérpirítók, elektromos kávéfőzőgépek, elektromos olajsütők, jégkészítő gépek,

hajszárítók, elektromos ruhaszárító gépek, lábmelegítők, villanykörték és villanylámpák, fényszórók és lámpák

járművekhez, járművek, szárazföldi, légi vagy vízi helyváltoztató eszközök, kerékpárok, billentőstehergépkocsik,

utánfutók (járművek), napellenzők gépkocsikba, szélvédőtörlők, visszapillantó tükrök, belső gumiabroncs tömlők,

gumiabroncsok, fejtámaszok és biztonsági övek járműüléshez, biztonsági ülések gyermekek részére járművekben,

kerékpárpumpák,babakocsik, 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, nemes fémből készült

dobozok, szobrocskák, nippek nemesfémből, műalkotások nemesfémből vagy drágakőből, hangszerek és

hangszerek alkotórészei, zenélő dobozok, 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
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kivételével),iskolaszerek (papíráruk), borítékok, irattartók, albumok, könyvek, folyóiratok, almanachok, brosúrák,

vékony fűzött könyvek, naptárak, litográfiák, metszetek, festmények, poszterek, földrajztérképek, újságok, irodai

bélyegzőgépek, sminkeltávolító kendőkpapírból, 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- ésszigetelőanyagok,

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 ellátottbevásárlótáskák, ruhatáskák

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

(üres) szerszámtáskák bőrből, kalapdobozok bőrből, kenguru, hevedertáskák, gyermekek hordozására, nyakörvek

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

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

fémből, kémények, nem fémből, ablakok ésajtók, nem fémből, külső redőnyök, nem fémből, nem

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

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

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

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

fémből, csomagolótartályokműanyagból, 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 nem fémből, esernyőtartók, létrák fából vagyműanyagból, 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

elektromoshordozható hűtőtáskák, edények, vázák, gyertyatartók, piknikkosarak edénnyel, dugóhúzók,

üvegnyitók, szappan- és egészségügyi papír adagolók, egészségügyipapír-tartók, éjjeliedények, ruhaszárító

állványok, ruhacsipeszek, szemetesládák, vasalóállványok éshuzatok vasalóállványokhoz, izotermikus zsákok,

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

alomdobozok, ketrecek kedvtelésből tartott állatoknak, fésűk állatoknak, öntözőeszközök, kertészetikesztyűk,

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 árukszállítására és tárolására, tömőanyagok (nem

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

gyapjúfonal, elasztikus vagy műanyagszálak textilipari használatra, szövetek, ágyneműk, háztartásilenvászon,

asztalterítők nem papírból, vászonnemű fürdéshez (a ruházat kivételével), falikárpitok, tapéták textilanyagokból,
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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 ésfürdőruhák, 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, fürdőszobai 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 éstornafelszerelések, játékszerek

kedvtelésből tartott állatoknak, érmebedobásos játékautomaták, játékok és játékgépek, amelyek nemcsak televízió

készülékkel, kijelzővel vagy monitorral 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, csokoládéalapú 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, nemátalakított), 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 állatialomhoz, 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; faktoráfás; pénzalapok elektronikus átutalása; elektronikus fizetési szolgáltatások; pénzügyi előnyt

nyújtó bankkártya, hitelkártya, terhelő- és fizetőkártya és máskártya és csekkszolgáltatások; Interneten vagy más

távközlési hálózaton elérhető on-line bankszolgáltatások, beleértve a mobiltelefon útján történő szolgáltatásokat

is; árkedvezményre jogosító kuponok kibocsátása; pénzváltás; utazási csekkek éshitellevelek kibocsátása;

csekkek hitelességének ellenőrzése; széf letéti szolgáltatások; 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
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helyezése, karbantartása és javítása; úszómedencék karbantartása; ajtók és ablakok beszerelése; konyhák

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

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

szolgáltatások; fehérnemű-tisztítás, 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); vidámparkiszolgáltatások; állatidomítás; sporttevékenységek; egészségklub

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

oktatás); kulturális tevékenységek; könyvek, újságok publikálása; nemreklámszövegek publikálása;

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

letölthető elektronikus kiadványok nyújtása; elektronikus könyvtárszolgáltatások elektronikus információk, audió

vagyvideó 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, videofelvevők, 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

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

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

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

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

konferenciák szervezése és lebonyolítása; (nem letölthető) digitáliszene nyújtása (elérhetővé tétele) internet útján;

 (nem letölthető) digitális zene nyújtása (elérhetővé tétele) internetes weboldalakról.

 ( 111 )  210.381

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 12 04422

 ( 220 )  2012.12.03.

 ( 732 )  EMERPUS Kft., Kistokaj (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  RAMONS

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

 35 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, kereskedelme, reklámozás, kereskedelmi adminisztárció, irodai munkák.

 ( 111 )  210.383

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 12 04030

 ( 220 )  2012.10.27.

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

 ( 740 )  Sédné Dr. Vígh Márta, Budapest

 ( 541 )  Kunsági Éden - minden cseppjében magyar!

 ( 511 )  29 Magyarországról származó étkezési olajok.

 ( 111 )  210.384
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 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 12 03820

 ( 220 )  2012.10.08.

 ( 732 )  VYLYANVINUM Kft., Kisharsány (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Borok.

 ( 111 )  210.385

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 12 04633

 ( 220 )  2012.12.21.

 ( 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; költöztető szolgálat 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 vagyadattovábbítási hálózathoz való hozzáférést biztosító

szolgáltatóhoz; adatbázis vagy multimédia szerverközpont előfizetések intézése; telematikai szolgáltatások

előfizetésének intézése; előfizetések intézése telematikai szolgáltatásokra, telematikaieszközöket alkalmazó

adatátviteli szolgáltatásokra; előfizetés számítógépes hálózathoz vagy adatközlő hálózathoz való hozzáférést

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

audiovizuálisprogramokra; előfizetés számítógépes adatbázisra; távközlési és multimédia hálózatok üzletvezetése

és felügyelete; kereskedelmi segítségnyújtás távközlési hálózatok működtetése és felügyelete területén;

export-import ügynökségek; kereskedelmi információsügynökségek; 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;

számítógépesnyilvántartások 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
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megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat, valamint szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi

értékesítés, katalógusból levélben történő értékesítés, vagy Internet vagy mindenelektronikus 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 szerekkivételével),

tartósítószerek virágokhoz, vegyi termékek bőr és textilanyagok vízhatlanításához, vegyi termékek textilanyagok

élénkítésére, műtrágyák, termőföld, cserzőanyagok, ragasztók ipari célra, ragasztószerek, ragasztások

szétválasztására szolgálótermékek, facellulóz, hígítók lakkokhoz, fényérzékeny filmek exponálás nélkül, fagyálló

anyagok, fékfolyadékok, aceton, sósav, desztillált víz, savas víz akkumulátorok feltöltésére, hidrogén-peroxid,

színezékek, festékek és lakkok (szigetelőkkivételével), bevonóanyagok (festékek), tonerpatronok nyomtatókhoz

és fénymásolókhoz, rozsda elleni és fakonzerváló védőszerek, hígítók és kötőanyagok festékekhez, lakkokhoz és

mázolóanyagokhoz, festőanyagok, gitt üvegeseknek, fehérítőkészítmények és másanyagok mosodai célra,

tisztító-, fényesítő, zsírtalanító és súrolószerek és termékek, kálium-hipoklorit oldat, folteltávolító szerek,

lágyítószerek, kékítőszerek, festékeltávolító termékek, csiszolópapír, rozsdaeltávolító szerek, lemaróanyagok,

kazánkőeltávolító 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, borotválkozószerek, borotvaszappanok,

toalettszerek, körömlakkok és körömlakklemosók, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmények

fürdéshez és napozáshoz, fogprotézisek fényezésére és tisztítására szolgáló készítmények, kozmetikai

vattapálcikák, vattakozmetikai 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, denaturált szesz, faszén (tüzelőanyag), tüzelőfa, zsír bőrökhöz, gyógyszerészeti,állatgyógyászati

termékek, gyógyászati és intim higiéniai termékek, elsősegély ládák, diétás anyagok, italok, élelmiszerek

gyógyászati célra, fogyasztó készítmények gyógyászati célra, gyógyszeres infúziók, gyógyteák,

vitaminkészítmények, nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra, táplálék kiegészítők 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 állatoknak paraziták ellen, rovarriasztó szerek kutyáknak, állatok

lemosására szolgálószerek, 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 tárgyak fémből, 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, légpumpákakváriumokba, elektromechanikus

élelmiszer- és italgyártó gépek, elektromos konyhai robotok és gépek, mosó- és mosogató gépek, centrifugák,

porszívók, zsákok porszívókhoz, elektromos parkettafényesítő gépek, elektromos cipőfényesítő gépek,

elektromostisztító gépek és berendezések, varró- és kötőgépek, kézzel működtetett kéziszerszámok és eszközök,

nem elektromos vágóeszközök, villák, kanalak, nem villantókanalak és nem gyógyszerek beadásához,
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vágófegyverek, ollók, nyesőollók, fűrészek, csavarhúzók,metszőollók, kacsozókések, kézzel működtetett

kéziszerszámok és eszközök kertészkedéshez, gereblyék, lapátok, csákányok, ásók, fogók, kalapácsok, (kézzel

működtetett) fűnyírók, készülékek növényi paraziták irtására, rovarirtó permetezők, mechanikuseszközök 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), életmentőberendezések és felszerelések, elektromos energia vezetésére,

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

anyagok elektromos vezetékekhez (elektromos huzalok, kábelek), elektromoskapcsolók, 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, telefon adapterek, akkumulátortöltők 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,

inhalálókészülékek, varratanyagok, óvszerek, cumisüvegek, cumisüveg cumik, cumik csecsemők számára, orvosi

hőmérők, világító-, fűtő, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító- szellőztető, légkondicionáló, fertőtlenítő, vízellátó

berendezések, egészségügyiberendezések, légfrissítő és -tisztító berendezések, elektromos ventillátorok

személyes használatra, víztisztító készülékek, sterilizátorok, konyhai elszívó ernyők, sütőnyársak, jégtartó

dobozok, sütők, gázgyújtók, kenyérpirítók, elektromos kávéfőzőgépek, elektromos olajsütők, jégkészítő gépek,

hajszárítók, elektromos ruhaszárító gépek, lábmelegítők, villanykörték és villanylámpák, fényszórók és lámpák

járművekhez, járművek, szárazföldi, légi vagy vízi helyváltoztató eszközök, kerékpárok, billentőstehergépkocsik,

utánfutók (járművek), napellenzők gépkocsikba, szélvédőtörlők, visszapillantó tükrök, belső gumiabroncs tömlők,

gumiabroncsok, fejtámaszok és biztonsági övek járműüléshez, biztonsági ülések gyermekek részére járművekben,

kerékpárpumpák,babakocsik, 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, nemes fémből készült

dobozok, szobrocskák, nippek nemesfémből, műalkotások nemesfémből vagy drágakőből, hangszerek és

hangszerek alkotórészei, zenélő dobozok, 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,

vékony fűzött könyvek, naptárak, litográfiák, metszetek, festmények, poszterek, földrajztérképek, újságok, irodai

bélyegzőgépek, sminkeltávolító kendőkpapírból, papírból vagy cellulózból készült eldobható nadrágpelenkák,
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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- ésszigetelőanyagok,

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 ellátottbevásárlótáskák, ruhatáskák

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

(üres) szerszámtáskák bőrből, kalapdobozok bőrből, kenguru, hevedertáskák, gyermekek hordozására, nyakörvek

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

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

fémből, kémények, nem fémből, ablakok ésajtók, nem fémből, külső redőnyök, nem fémből, nem

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

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

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

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

fémből, csomagolótartályokműanyagból, 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 nem fémből, esernyőtartók, létrák fából vagyműanyagból, 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

elektromoshordozható hűtőtáskák, edények, vázák, gyertyatartók, piknikkosarak edénnyel, dugóhúzók,

üvegnyitók, szappan- és egészségügyi papír adagolók, egészségügyipapír-tartók, éjjeliedények, ruhaszárító

állványok, ruhacsipeszek, szemetesládák, vasalóállványok éshuzatok vasalóállványokhoz, izotermikus zsákok,

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

alomdobozok, ketrecek kedvtelésből tartott állatoknak, fésűk állatoknak, öntözőeszközök, kertészetikesztyűk,

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 árukszállítására és tárolására, tömőanyagok (nem

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

gyapjúfonal, elasztikus vagy műanyagszálak textilipari használatra, szövetek, ágyneműk, háztartásilenvászon,

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,
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sportcipők, sapkák, fürdőtrikók, úszónadrágok ésfürdőruhák, 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, fürdőszobai 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 éstornafelszerelések, játékszerek

kedvtelésből tartott állatoknak, érmebedobásos játékautomaták, játékok és játékgépek, amelyek nemcsak televízió

készülékkel, kijelzővel vagy monitorral 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, csokoládéalapú 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, nemátalakított), 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 állatialomhoz, 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 máskártya és csekkszolgáltatások; interneten vagy más

távközlési hálózaton elérhető on-line bankszolgáltatások, beleértve a mobiltelefon útján történő szolgáltatásokat

is; árkedvezményre jogosító kuponok kibocsátása; pénzváltás; utazási csekkek éshitellevelek kibocsátása;

csekkek hitelességének ellenőrzése; széf letéti szolgáltatások; 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

(építkezésiterületen), tisztítógépek, építőipari gépek bérlése; repülőgépek karbantartása és javítása; műhógyártó
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szolgáltatások; fehérnemű-tisztítás, 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); vidámparkiszolgáltatások; állatidomítás; sporttevékenységek; egészségklub

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

oktatás); kulturális tevékenységek; könyvek, újságok publikálása; nemreklámszövegek publikálása;

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

letölthető elektronikus kiadványok nyújtása; elektronikus könyvtárszolgáltatások elektronikus információk, audió

vagyvideó 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, videofelvevők, 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

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

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

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

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

konferenciák szervezése és lebonyolítása; (nem letölthető) digitáliszene nyújtása (elérhetővé tétele) internet útján;

 (nem letölthető) digitális zene nyújtása (elérhetővé tétele) internetes weboldalakról.

 ( 111 )  210.386

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 12 04425

 ( 220 )  2012.12.03.

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

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

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.387

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 13 00184

 ( 220 )  2013.01.23.

 ( 732 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
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 ( 740 )  Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  AZIWILL

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

anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

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

 áru).

 ( 111 )  210.388

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 13 00186

 ( 220 )  2013.01.24.

 ( 732 )  Blue Nature Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  BLUE NATURE

 ( 511 )  25 Női és férfi felsőruházat, fehérnemű, fürdőruha, dzseki, ing, blúz, nadrágok, szoknyák.

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 42 Divattervezés.

 ( 111 )  210.389

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 13 00168

 ( 220 )  2013.01.22.

 ( 732 )  Magnum Hungaria Centrum Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

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

 ( 111 )  210.390

 ( 151 )  2013.07.26.

 ( 210 )  M 13 00176

 ( 220 )  2013.01.23.

 ( 732 )  Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  trilak festékstúdió mini

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

gyanták; fémlapok és fémpor festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).

 ( 111 )  210.394

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 12 04196

 ( 220 )  2012.11.13.

 ( 732 )  Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

 ( 111 )  210.396

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 12 04413

 ( 220 )  2012.11.30.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 )  Skandináv megoldás

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 111 )  210.397

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 13 00162

 ( 220 )  2013.01.22.

 ( 732 )  Loading 2005 Kft., Visonta (HU)

  

( 546 )

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.398

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 12 03805

 ( 220 )  2012.10.05.

 ( 732 )  Miskolci Agrokultúra Termelő és Kereskedelmi Kft., Miskolc (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  30 Kolbász.

 ( 111 )  210.399

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 12 03610

 ( 220 )  2012.10.26.

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

 ( 740 )  dr. Kis Anna, Budaörs

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

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

31 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.

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  210.400

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 12 02812

 ( 220 )  2012.08.06.

 ( 732 )  Omega Bázis Kft., Lábatlan (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Diétás anyagok gyógyászati használatra, diétás italok gyógyászati használatra.

 29 Milk shake-ek (tejalapú frappé italok), tejes italok, főként tejet tartalmazó.

 ( 111 )  210.401

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 12 04406

 ( 220 )  2012.11.30.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest
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 ( 541 )  sportklikk

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek

 (bútorok kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 111 )  210.402

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 12 02094

 ( 220 )  2012.06.14.

 ( 732 )  Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Vedd a neten!

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.403

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 12 03609

 ( 220 )  2012.10.26.

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

 ( 740 )  dr. Kis Anna, Budaörs

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

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

31 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.

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  210.404
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 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 12 03611

 ( 220 )  2012.10.26.

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

 ( 740 )  dr. Kis Anna, Budaörs

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

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

31 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.

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  210.405

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 12 04411

 ( 220 )  2012.11.30.

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

 ( 740 )  dr. Samu Tünde, Budaörs

  

( 546 )
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 ( 511 ) 4 Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzint)

 és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek; gázolaj, dízelolaj.

 ( 111 )  210.407

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 12 01927

 ( 220 )  2012.06.04.

 ( 732 )  MÉDIABC Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bognár Károly, Pásztó

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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 )  210.408

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 11 03386

 ( 220 )  2011.10.21.

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

 ( 740 )  dr. Berki Dávid, Berki 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, napernyők és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

 lószerszámok.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  210.409

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 13 00134

 ( 220 )  2013.01.18.

 ( 732 )  Festetics Borház Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Prime steak

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

 ( 111 )  210.410

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 13 00142

 ( 220 )  2013.01.21.

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

 ( 740 )  dr. Liber Ádám, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajak, kozmetikai cikkek, hajmosószerek; fogkrémek; ajakfények; (bőr)hidratálók,

(bőr)krémek, arckrémek, arcpakolások, bőrkonzerváló szerek [kenőcsök]; bőrfehérítő termékek; bőrápolók;

bőrtisztító tejek; borotválkozókészítmények; fertőtlenítő szappanok; fürdősók nem gyógyászati használatra;

gyógyszappanok, habfürdők; hajápoló készítmények; hajfestékek, hajhabok; hajjavító és hajkondicionáló szerek;

hajsamponok; hajzselék; hidratálók; illatosított olajok,illatszer-készítmények; kenőcsök kozmetikai használatra;

kézkenőcsök, kézkrémek, kéztisztítók; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai lemosó szerekkel

impregnált kendők; körömápolási cikkek, körömerősítők; körömlakk lemosó készítmények; kozmetikaibőrápoló

szerek; kozmetikai krémek; műkörmök, műszempillák; napozókrémek, napbarnító készítmények; parfümök;

piperecikkek; púderek, rózsaolajak; samponok, sminkek, sminkeltávolító termékek; szájvizek, nem gyógyászati

használatra; szájfény; szemkrémek;test-aeroszolok; vatta kozmetikai használatra; védőkrémek; zsírok kozmetikai

 használatra.

5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz

alkalmazott diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek számára; tapaszok,

kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászatimintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; bőrápoló

gyógyszerkészítmények; bőrkeményedés elleni készítmények; diétás anyagok, italok és élelmiszerek gyógyászati

használatra; egészségügyi kendők; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; kendők

 gyógyszereslemosószerekkel átitatva.

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

 sebészeti varratanyagok.

 ( 111 )  210.411

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 13 00128

 ( 220 )  2013.01.16.

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

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

 ( 541 )  DIFLAM

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

anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

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

 áru).

 ( 111 )  210.412

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 12 04594

 ( 220 )  2012.12.20.

 ( 732 )  ART CATERING KFT., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 ) 43 Éttermek; gyorséttermek; bár szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; önkiszolgáló

 éttermek; panziók; szállodai szolgáltatások; vendéglátóipar; táborhelyek hasznosítása; turistaházak.

 ( 111 )  210.413

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 12 04588

 ( 220 )  2012.12.19.

 ( 732 )  Polgár Lakatos- és Gumiipari Kft., Vasvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  40 Anyagmegmunkálás, fémmegmunkálás.

 ( 111 )  210.414

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 12 04590

 ( 220 )  2012.12.19.

 ( 732 )  TŰZÁLLÓTECHNIKA Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Zámbó Csaba Dénes, Székesfehérvár

  ( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); tűzállótechnikai berendezés; hőtechnikai

 berendezések;tűzállófalazatok; tűzállóbélések.

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  210.415

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 12 04591

 ( 220 )  2012.12.19.

 ( 732 )  Johnson & Johnson (New Jersey államban bejegyzett cég), New Brunswick, New Jersey (US)

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

 ( 541 )  IMOBALANCE

 ( 511 )  5 Probiotikus étrend-kiegészítő.

 ( 111 )  210.416

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 12 04593

 ( 220 )  2012.12.20.

 ( 732 )  Bende Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  28 Játék és sport felszerelések.
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 ( 111 )  210.417

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 13 00135

 ( 220 )  2013.01.18.

 ( 732 )  Festetics Borház Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Prime steakhouse

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  210.418

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 12 03979

 ( 220 )  2012.10.24.

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

  

( 546 )

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

oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése;közvéleménykutatás, közönségszolgálat; marketing; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás;reklámszövegek publikálása;

reklámszövegek szerkesztése; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; üzleti felvilágosítás,

 tájékoztatás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

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

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; internetes fórumok biztosítása; üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével.

41 Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

 letölthetők; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú).

 ( 111 )  210.419

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 12 04380

 ( 220 )  2012.11.29.

 ( 732 )  Euronet Magyarország Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Szoftverek; ügyfélnyilvántartó, számlázó szoftverek.

 41 Oktatás; oktatási tárgyú információ; ügyfélnyilvántartó, számlázó szoftverek használatának oktatása.

42 Szoftver fejlesztés tervezés; szoftver tanácsadás; szoftver fenntartása; számítógép programozás; teljes körű,

informatikai, ügyfélszolgálati, számlázási és pénzügyi támogatást és irányítást automatikusan biztosító

 telekommunikációs szoftver fejlesztése.

 ( 111 )  210.420

 ( 151 )  2013.07.30.
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 ( 210 )  M 12 04377

 ( 220 )  2012.11.29.

 ( 732 )  Doctor Minit Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Varjú Márta, Budapest

 ( 541 )  DOCTOR MINIT

 ( 511 ) 44 Betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások;

fizi(k)oterápia; fogászat; gyógyászati berendezések bérbeadása; gyógyhelyek szolgáltatásai; gyógyszerészek

szolgáltatásai [receptek elkészítése];gyógyszerészeti tanácsadás; hajbeültetés; hátgerincmasszázzsal gyógyítás;

klinikák; kórházi szolgáltatások; manikűrszolgáltatások; masszázs; optikusok szolgáltatásai; orvosi klinikák

szolgáltatásai; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; otthonoklábadozók utókezelésére; plasztikai sebészet;

 pszichológus szolgáltatásai; szanatóriumok; szépségszalonok; szülésznők szolgáltatásai.

 ( 111 )  210.421

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 12 04395

 ( 220 )  2012.11.30.

 ( 732 )  SZERIP Szerelőipari Kivitelező és Tervező Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

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

 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások.

 ( 111 )  210.422

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 12 04183

 ( 220 )  2012.11.13.

 ( 732 )  Párizsi 6 Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  www.mariannaboutique.hu ha fontos a jó megjelenés

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

 ( 111 )  210.423

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 12 03586

 ( 220 )  2012.10.01.

 ( 732 )  ROXIN-ROCCO Általános Kereskedelmi Kft., Békéscsaba (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 35 Kis -és nagykereskedelmi szolgáltatások az interneten is és/vagy teleshop műsorok által a következők

területén: vegyi termékek, tisztítószerek, fényesítő- és csiszolószerek, mosószerek, festékek, drogériai cikkek,

kozmetikai cikkek, borotvakészülékek éstartozékok, illatszerek, használati tárgyak háztartási használatra, tüzelő-,

világító és üzemanyagok, műszaki olajok és zsírok, kenőanyagok, gyertyák, egészségügyi termékek, gépek,

szerszámok és fémáruk, építőipari cikkek, kisiparosi cikkek és kertészeticikkek, hobbicikkek és barkácscikkek,

elektromos cikkek és elektronikai cikkek, hanghordozók és adathordozók, világító-, fűtő-, főző-, hűtő-, szárító- és

szellőztető készülékek, gőztisztító és gőzsimító készülékek, szaniter berendezések és tartozékok,járművek és

járműtartozékok, kerékpárok és kerékpártartozékok, motoros meghajtású kétkerekűek és tartozékok, tüzijátékok,

órák és ékszerek, optikai készülék és eszközök, hangszerek, nyomdaipari termékek, papíráru és írószer, irodai

felszerelések, bőrárukés nyergesáruk, bútorok, berendezési tárgyak, sátrak, ponyvák, ruházati cikkek, cipők, textil
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áruk, kalapáruk, bőr- és műbőráruk, útitáskák és bőröndök, úti- és kézitáskák, hátizsákok, esernyők és napernyők,

játékszerek, sportkészülék éssportfelszerelések és tartozékok, élelmiszeráru és italok, mezőgazdasági termékek,

kertészeti termékek és erdészeti termékek, dohányáru és egyéb élvezeti cikkek, mégpedig alkohol, kávé, tea,

csokoládé, cukor és fűszerek és háztartási cikkek, mégpedigelektromos és nem elektromos háztartási és konyhai

készülékek, üveg-, kerámia, porcelán, fém- és műanyag áruk háztartási és konyhai célra, háztartási és konyhai

edények, konyhai edénykészletek és dekorációs cikkek és dekorációs anyagok, mégpedigdísztárgyak,

növények(műnövények is), gyümölcs (mesterséges is), élelmiszeráru (mesterséges is), évszakos, ünnepnapi, parti-

és témadíszek tárgyak, üvegek, ablakok, helyiségek, épületek és felületek számára, virágfüzérek, girlandok,

zászlók és fóliák;online és/vagy katalógus általi csomagküldő kereskedelem a következő területeken: vegyi

termékek, tisztítószerek, fényesítő- és csiszolószerek, mosószerek, festékek, drogériai cikkek, kozmetikai cikkek,

borotvakészülékek és tartozékok, illatszerek,használati tárgyak háztartási használatra, tüzelő-, világító és

üzemanyagok, műszaki olajok és zsírok, kenőanyagok, gyertyák, egészségügyi termékek, gépek, szerszámok és

fémáruk, építőipari cikkek, kisiparosi cikkek és kertészeti cikkek, hobbicikkek ésbarkácscikkek, elektromos

cikkek és elektronikai cikkek, hanghordozók és adathordozók, világító-, fűtő-, főző-, hűtő-, szárító- és szellőztető

készülékek,gőztisztító és gőzsimító készülékek, szaniter berendezések és tartozékok, járművek

ésjárműtartozékok, kerékpárok és kerékpártartozékok, motoros meghajtású kétkerekűek és tartozékok,

tüzijátékok, órák és ékszerek, optikai készülék és eszközök, hangszerek, nyomdaipari termékek, papíráru és

írószer, irodai felszerelések, bőráruk ésnyergesáruk, bútorok, berendezési tárgyak, sátrak, ponyvák, ruházati

cikkek, cipők, textil áruk, kalapáruk, bőr- és műbőráruk, útitáskák és bőröndök, úti- és kézitáskák, hátizsákok,

esernyők és napernyők,játékszerek, sportkészülék és sportfelszerelésekés tartozékok, élelmiszeráru és italok,

mezőgazdasági termékek, kertészeti termékek és erdészeti termékek, dohányáru és egyéb élvezeti cikkek,

mégpedig alkohol, kávé, tea, csokoládé, cukor és fűszerek és háztartási cikkek, mégpedig elektromos és

nemelektromos háztartási és konyhai készülékek, üveg-, kerámia, porcelán, fém- és műanyag áruk háztartási és

konyhai célra, háztartási és konyhai edények, konyhai edénykészletek és dekorációs cikkek és dekorációs

anyagok, mégpedig dísztárgyak,növények(műnövények is), gyümölcs (mesterséges is), élelmiszeráru

(mesterséges is), évszakos, ünnepnapi, parti- és témadíszek tárgyak, üvegek, ablakok, helyiségek, épületek és

felületek számára, virágfüzérek, girlandok, zászlók és fóliák; aukciók ésárverések tartása, az interneten is;

import-export ügynökségek; rendelések felvétele, feldolgozása és bonyolítása (irodai munkák); ellátási

szolgáltatások külső felek részére (termékek és szolgáltatások vásárlása más vállalkozások

számára);rendelésfelvétel, szállítási szolgáltatások és számlaügyintézés, az e-commerce keretében is;

számlázás;bónusz- és hűségprogramok lebonyolítása ügyfélmegtartó programok formájában marketing célra;

bónusz- és hűségprogramok követése ügyfélmegtartóprogramok formájában statisztikai adatok kiértékelése és

összeállítása által;reklámozás, vevőszerzés és kapcsolattartás levélreklámok útján (mailing); kiállítások és

kereskedelmi vásárok megszervezése és végrehajtása kereskedelmi és reklámozási célokra;reklámintézkedések

tervezése és kialakítása és lebonyolítása; cégek bemutatása az intemeten és más médiumokban; szponzorálás

reklámozás formájában;nyomtatványok kiadása, reklámcélra, különösen katalógusok; áruk bemutatása

kommunikáció médiábankiskereskedelmi és nagykereskedelmi célokra; aktualizálás/korszerűsítés (reklámanyag

~); kirakatrendezés; eladási promociók (mások számára); hirdetési felület bérbeadása, intemeten is

(bannerexchange); reklámanyagok és reklámidők bérbeadása kommunikációsmédiákban; áruminták terjesztése,

szponzorkeresés; különféle áruk összeállítása a nagykereskedelem fent említett területeiről (azok szállítását

kivéve) mások számára, hogy a felhasználók könnyebben megtekinthessék és megszerezhessék ezeket a

termékeket;marketing (piackutatás), digitális hálózatokban is; piackutatás; közvéleménykutatás; merchandising

(értékesítés támogatása);kutatások számítógépes fájlokban (mások számára) és/vagy üzleti ügyekben;

felvilágosítás nyújtása kereskedelmi és üzleti ügyekben,számítógépes adatbankok adatainak gondozása;

ármeghatározás áruk és szolgáltatások számára, elektronikus megrendelő rendszerek számlaügyintézése; irodagép

és felszerelés kölcsönzés; automatagépek kölcsönzési szolgáltatások; elárusító standok bérbeadása;távközlési

szolgáltatásokra való előfizetés közvetítése (mások számára); címek, kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok

közvetítése, az interneten is, kereskedelmi ügyletekről harmadik személyek számára, e-kereskedelem keretében
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is, mobiltelefonszerződések (mások számára), áruk adásvételi szerződései mások számára; reklám- és szponzori

szerződések közvetítése mások részére; újságelőfizetések intézése (mások számára); üzleti konzultálás;

üzletfejlesztési tervezés és felügyelet szervezésiszempontból; üzletvezetési menedzsment)

 segítségnyújtás/támogatás; vállalatgazdasági tanácsadás franchise koncepciók számára.

36 Pénzügyi szolgáltatások, különösen hitelközvetítés és hitelkiadás nagy és kiskereskedelem számára, lízing és

lízingközvetítés, biztosítások közvetítése; pénzügyi eszközök közvetítése üzemekbe, létesítményekbe és

 intézményekbe történő befektetésekszámára; erre vonatkozó finanszírozási tanácsadás.

39 Szállítás/szállítmányozás; csomagok és/vagy áruk csomagolása és tárolása; csomagok és/vagy áruk elvitele,

kiszállítása és kézbesítése; csomagok és/vagy áruk szállításajárművekkel, hajókkal, repülőkkel; logisztikai

szolgáltatások különösen megbízásokrögzítése, raktár- és kontraktlogisztika, beszerzési logisztika, disztribúciós

logisztika és retúr logisztika (készletmenedzsment) RFID által támogatott formában is; szállítási szolgáltatások

(kivéve termékek harmadik személyek részére történőelvámolását); szállítmány brokeri szolgáltatások; fuvarozási

vállalat szolgáltatásai (áruszállítás), kivéve a harmadik személyek áruinak vámolását; szállítási ügynöki

 tevékenység; áruk és szállítmányok küldeménykövetése elektronikus helymeghatározássegítségével is.

 ( 111 )  210.424

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 12 01432

 ( 220 )  2012.04.25.

 ( 732 )  Textiltisztító Egyesülés, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

 ( 541 )  Textiltisztító Egyesülés

 ( 511 ) 35 Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, kutatások

ügyletekkel kapcsolatban, árösszevetési szolgáltatások, becslés kereskedelmi ügyletekben, gazdasági

előrejelzések, információ és tanácsadás fogyasztóknak[fogyasztói tanácsadás), kereskedelmi információs

ügynökségek, konzultáció személyzeti kérdésekben, outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás],

önköltség-elemzés, piaci tanulmányok, piackutatás, segítségnyújtás kereskedelmi vagy

iparvállalatokirányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikák összeállítása, szakmai konzultációk

üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk,

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,üzletvezetési konzultáció, számítógépes nyilvántartások kezelése,

árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, eladási propaganda mások

számára, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagyreklámcélú vásárok szervezése,

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

számítógépes hálózaton, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok

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

előállítása, szabadtéri hirdetés, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak

számítógépes adatbázisokba való szerkesztése,közönségszolgálat, közvélemény-kutatás, mások árui és

szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek

 szerkesztése, sajtófigyelés, szponzorok felkutatása, titkársági szolgáltatások.

41 Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése éslebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; könyvkiadás; nem reklámcélú szövegek kiadása; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line kiadása; on-line elérhető elektronikus publikációk; nemletölthetők, elektronikus desktop

kiadói tevékenység; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; oktatás; oktatási

tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; szakmai újraképzés; versenyek szervezése [oktatás vagyszórakoztatás];

 videofilmezés; videofilmgyártás; rádió- és televízió programok készítése.
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45 Szakmai érdekképviselet; vállalkozói, munkaadói érdekképviselet; alternatív vitarendezési szolgáltatások;

 közvetítés [személyek közötti vitákban]; választott-bírósági szolgáltatások.

 ( 111 )  210.425

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 12 04595

 ( 220 )  2012.12.20.

 ( 732 )  Hu Xiangyou, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, 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 szerintijegyzékében 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 szereplővalamennyi áru).

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

 ( 111 )  210.426

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 12 04392

 ( 220 )  2012.11.29.

 ( 732 )  INNO-COMP Kft., Tiszaújváros (HU)

 ( 740 )  Kaiserné dr. Temesi Rita, Temesi Adorján Váradi Ügyvédi Iroda, Miskolc

 ( 541 )  R-INNOMID

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

 műgyanták, műanyagok.

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

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

szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.427

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 12 04381

 ( 220 )  2012.11.29.

 ( 732 )  Beo Ruhaipari Gépkereskedés és Szervíz Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Gyurácz Andrea, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  7 Textilipari gépek; varrógépek.

 11 Lámpák világításra.

 ( 111 )  210.428

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 13 00129

 ( 220 )  2013.01.18.

 ( 732 )  Permanent Kft., Kistarcsa (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 11 Fűtő és szellőztető berendezések; hőszivattyúk; hővisszanyerő berendezések; hővisszanyerő szellőztető

 készülékek (rekuperátorok); fűtőelemek, fűtőtestek; radiátorok [fűtés]; ventilátoros radiátorok.

 ( 111 )  210.429

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 12 04386

 ( 220 )  2012.11.29.

 ( 732 )  Vitálprodukt Kft., Vecsés (HU)

 ( 740 )  dr. Németh András Róbert, Farkas és Németh Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 anyagok gyógyászati használatra, étrendkiegészítők.

 ( 111 )  210.430

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 13 00137

 ( 220 )  2013.01.18.

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

  

( 546 )

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

reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing; reklámanyagok

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

 előállítása; reklámozás; reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás.

 ( 111 )  210.431

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 13 00136

 ( 220 )  2013.01.18.

 ( 732 )  Festetics Borház Kft., Budapest (HU)
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 ( 541 )  Prime Steak & Pasta

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  210.432

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 12 00948

 ( 220 )  2012.03.22.

 ( 732 )  Barabás Téglakő Kft., Veszprém (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 19 Nem fém építőanyagok; térburkoló kövek, szegélykövek, kerítés falazóelemek, térkövek; építőkövek; útépítési

elemek; útburkoló anyagok; burkolatok, nem fémből építési célokra; burkolólapok, nem fémből; kő; műkő;

 sírkőlapok, nem fémből; beton építőelemek.

35 Kereskedelmi ügyletek; nem fém építőanyagok, térburkoló kövek, szegélykövek, kerítés falazóelemek,

térkövek, építőkövek , útépítési elemek, útburkoló anyagok, nem fém építési burkolatok, nem fém burkolólapok,

 kő, műkő, nem fém sírkőlapok és betonépítőelemek kis- és nagykereskedelmi forgalmazása.

 ( 111 )  210.433

 ( 151 )  2013.07.30.

 ( 210 )  M 12 03385

 ( 220 )  2012.09.19.

 ( 732 )  TREBAG Vagyon- és Projektmenedzser Kft., Nagykovácsi (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

A rovat 174 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 177.118

 ( 210 ) M 02 04534

 ( 180 ) 2012.10.07.

 ( 111 ) 178.442

 ( 210 ) M 02 04405

 ( 180 ) 2012.09.27.

 ( 111 ) 178.453

 ( 210 ) M 02 04385

 ( 180 ) 2012.09.27.

 ( 111 ) 178.461

 ( 210 ) M 02 04392

 ( 180 ) 2012.09.27.

A rovat 4 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt

 ( 111 ) 160.741

 ( 732 ) Converse Inc., North Andover, Massachusetts (US)

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

 ( 111 ) 207.976

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

 ( 740 ) dr. Gedey Gábor, Budapest

 ( 111 ) 207.978

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

 ( 740 ) dr. Gedey Gábor, Budapest

A rovat 3 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése

 ( 111 ) 194.086

 ( 732 ) PINKVIN Fagylaltgyártó Kft., Környe (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  123.802

 ( 732 )  KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  124.256

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

 ( 111 )  136.720

 ( 732 )  UTIBER Közúti Beruházó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  137.191

 ( 732 )  Hydra 2002 Kutató, Fejlesztő és Tanácsadó Kft., Veszprém (HU)

 ( 111 )  137.790

 ( 732 )  NATURALPLAST Ipari és Kereskedelmi Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 111 )  138.953

 ( 732 )  RICELAND-MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  139.507

 ( 732 )  HENKEL MAGYARORSZÁG Termelési és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  139.989

 ( 732 )  NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  140.613

 ( 732 )  King Koil Licensing Company, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Hinsdale, Illinois (US)

 ( 111 )  140.717

 ( 732 )  DESTILERIA SERRALLES, INC., Puerto Rico (US)

 ( 111 )  140.751

 ( 732 )  FERROSAN A/S, Soborg (DK)

 ( 111 )  140.762

 ( 732 )  Columbia Sportswear Company (Oregon államban bejegyzett cég), Portland, Oregon (US)

 ( 111 )  140.774

 ( 732 )  Columbia Sportswear Company (Oregon államban bejegyzett cég), Portland, Oregon (US)

 ( 111 )  140.828

 ( 732 )  ISCAR LTD., Tefen (IL)

 ( 111 )  140.829

 ( 732 )  ISCAR LTD., Tefen (IL)

 ( 111 )  140.834

 ( 732 )  Renaissance Hotel Holdings, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Bethesda, (US)

 ( 111 )  140.837
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 ( 732 )  Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)

 ( 111 )  140.853

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  140.879

 ( 732 )  MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  140.894

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  141.202

 ( 732 )  CARDO Bútor- és Matracgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 111 )  141.757

 ( 732 )  HUMIX Kereskedelmi Kft., Tatabánya (HU)

 ( 111 )  141.787

 ( 732 )  MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  142.203

 ( 732 )  Pfizer Consumer Healthcare GmbH, Berlin (DE)

 ( 111 )  142.336

 ( 732 )  Tenneco Automotive Operating Company Inc., Lake Forest, Illinois (US)

 ( 111 )  143.511

 ( 732 )  Sanoma Media Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  145.152

 ( 732 )  Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG,, Köln (DE)

 ( 111 )  145.472

 ( 732 )  GLORY LTD., Himeji-Shi, Hyogo-ken (JP)

 ( 111 )  152.797

 ( 732 )  Dunhill Tobacco of London Limited, London (GB)

 ( 111 )  158.239

 ( 732 )  Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG,, Köln (DE)

 ( 111 )  174.814

 ( 732 )  Agárdi Pálinkafőzde Kft., Agárd (HU)

 ( 111 )  175.139

 ( 732 )  Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  175.587

 ( 732 )  Raku Dmitrij, Budapest (HU)

 ( 111 )  176.044

 ( 732 )  Pirochné Simon Zsuzsanna, Budapest (HU)
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 dr. Guszter Géza, Budapest (HU)

 ( 111 )  177.473

 ( 732 )  dr. Petis Mihály, Nyírbátor (HU)

 Dr. Miléné dr. Petis Ágnes, Budapest (HU)

 ( 111 )  178.411

 ( 732 )  Otthon Centrum Franchising Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  178.424

 ( 732 )  dr. Guszter Géza, Budapest (HU)

 ( 111 )  178.807

 ( 732 )  MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  178.971

 ( 732 )  ADISSEO FRANCE SAS, Antony (FR)

 ( 111 )  179.070

 ( 732 )  PROFILFA Kft., Keszthely (HU)

 ( 111 )  179.093

 ( 732 )  VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. "v.a.", Budapest (HU)

 ( 111 )  179.133

 ( 732 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  179.209

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

 ( 111 )  179.388

 ( 732 )  ÉDEN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Őrtilos (HU)

 ( 111 )  179.389

 ( 732 )  ÉDEN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Őrtilos (HU)

 ( 111 )  179.667

 ( 732 )  PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)

 ( 111 )  179.827

 ( 732 )  ARCOR S.A.I.C., Arroyito, Cordoba (AR)

 ( 111 )  179.982

 ( 732 )  NYOMELL Nyomtatvány és Irodai Eszköz Ellátó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  180.007

 ( 732 )  London Dairy Company Limited, Douglas, Isle of Man (GB)

 ( 111 )  180.204

 ( 732 )  QiDi Electric Group, CiXi City, ZheJiang Province (CN)

 ( 111 )  180.254
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 ( 732 )  KT & G Corporation, Taejon (KR)

 ( 111 )  180.399

 ( 732 )  Nintendo Co., Ltd., Kyoto (JP)

 ( 111 )  180.403

 ( 732 )  MONTEI CONSULTING INC., Tortola (VG)

 ( 111 )  180.456

 ( 732 )  Pelican Products, Inc. a Delaware Corporation, Torrance, California (US)

 ( 111 )  180.529

 ( 732 )  Pelican Products, Inc. a Delaware Corporation, Torrance, California (US)

 ( 111 )  180.680

 ( 732 )  Szabó György, Bükkszentkereszt (HU)

 ( 111 )  180.796

 ( 732 ) Musashi Seimitsu Kogyo Kabushiki Kaisha (also trading as Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.), Aichi-Ken (JP)

 ( 111 )  180.869

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

 ( 111 )  180.870

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

 ( 111 )  181.016

 ( 732 )  Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)

 ( 111 )  181.081

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

 ( 111 )  181.104

 ( 732 )  BELUPO-Lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica (HR)

 ( 111 )  181.140

 ( 732 )  Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest (HU)

 ( 111 )  181.187

 ( 732 )  Vöröskő Kft., Veszprém (HU)

 ( 111 )  181.200

 ( 732 )  Riceland-Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  181.273

 ( 732 )  Mars, Incorporated, Mc.Lean, Virginia (US)

 ( 111 )  181.376

 ( 732 )  Hyundai Motor Company, Szöul (KR)

 ( 111 )  181.411
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 ( 732 )  Biarritz Holdings S.á.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  181.757

 ( 732 )  Debreceni Gyógyfürdő Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  181.810

 ( 732 )  International Foodstuffs Co. Egyesült Arab Emirátusok-beli cég, P.O. Box 4115 Sharjah (AE)

 ( 111 )  181.978

 ( 732 )  Tong Yang Confectionery Corporation, Seoul (KR)

 ( 111 )  182.331

 ( 732 )  International Foodstuffs Co. Egyesült Arab Emirátusok-beli cég;, Sharjah (AE)

 ( 111 )  182.448

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

 ( 111 )  182.488

 ( 732 )  ReComp Informatika Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  182.620

 ( 732 )  Ablon Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  182.926

 ( 732 )  Riceland-Magyarország Kereskedelmi KFT., Budapest (HU)

 ( 111 )  189.261

 ( 732 )  DVSC Futball Szervező Zrt., Debrecen (HU)

A rovat 77 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  114.703

 ( 732 )  Trade Wind Brands, LLC, Palm Beach (US)

 ( 111 )  122.727

 ( 732 )  Zoetis WHC 2 LLC, Florham Park (US)

 ( 111 )  145.518

 ( 732 )  Zoetis WHC 2 LLC, Florham Park (US)

 ( 111 )  146.275

 ( 732 )  Samsonite IP Holdings S.á r.l., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  153.949

 ( 732 )  AXEL Springer - Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  157.001

 ( 732 )  Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim (DE)

 ( 111 )  157.729

 ( 732 )  Coatings Foreign IP Co. LLC, Wilmington, New Castle County, Delaware (US)

 ( 111 )  161.244

 ( 732 )  Coatings Foreign IP Co. LLC, Wilmington, New Castle County, Delaware (US)

 ( 111 )  161.285

 ( 732 )  Coatings Foreign IP Co. LLC, Wilmington, New Castle County, Delaware (US)

 ( 111 )  161.287

 ( 732 )  Coatings Foreign IP Co. LLC, Wilmington, New Castle County, Delaware (US)

 ( 111 )  161.289

 ( 732 )  Coatings Foreign IP Co. LLC, Wilmington, New Castle County, Delaware (US)

 ( 111 )  161.295

 ( 732 )  Coatings Foreign IP Co. LLC, Wilmington, New Castle County, Delaware (US)

 ( 111 )  161.414

 ( 732 )  Coatings Foreign IP Co. LLC, Wilmington, New Castle County, Delaware (US)

 ( 111 )  165.922

 ( 732 )  Zoetis LLC, New Jersey (US)

 ( 111 )  165.924

 ( 732 )  Zoetis LLC, New Jersey (US)

 ( 111 )  166.057

 ( 732 )  Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim (DE)
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 ( 111 )  166.664

 ( 732 )  Zoetis LLC, New Jersey (US)

 ( 111 )  168.462

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

 ( 111 )  168.463

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

 ( 111 )  168.466

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

 ( 111 )  169.678

 ( 732 )  OSI PHARMACEUTICALS, LLC, Farmingdale, (US)

 ( 111 )  171.541

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

 ( 111 )  177.349

 ( 732 )  TAXI 4 Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  178.097

 ( 732 )  Vortexx Entertainment Ventures LLC, Los Angeles, California (US)

 ( 111 )  179.093

 ( 732 )  VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. "v.a.", Budapest (HU)

 ( 111 )  180.452

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

 ( 111 )  181.007

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

 ( 111 )  181.140

 ( 732 )  Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest (HU)

 ( 111 )  184.346

 ( 732 )  OSI PHARMACEUTICALS, LLC, Farmingdale, (US)

 ( 111 )  185.910

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

 ( 111 )  186.843

 ( 732 )  Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim (DE)

 ( 111 )  187.018

 ( 732 )  Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim (DE)

 ( 111 )  198.222

 ( 732 )  Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  198.233

 ( 732 )  AXEL SPRINGER-BUDAPEST KIADÓI Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.359

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

 ( 111 )  207.693

 ( 732 )  TAXI 4 Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.794

 ( 732 )  Safe Harbor, s.r.o., Nitra (SK)

A rovat 37 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  121.599

 ( 732 )  GLAXO GROUP LIMITED, Brentford, Middlesex TW8 9GS (GB)

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

 ( 111 )  140.837

 ( 732 )  Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)

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

 ( 111 )  140.853

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  140.879

 ( 732 )  MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  140.894

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  141.787

 ( 732 )  MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  145.962

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Barna Ágota Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  161.286

 ( 732 )  Flowil International Lighting (Holding) B.V., Amszterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  162.263

 ( 732 )  Flowil International Lighting (Holding) B.V., Amsterdam (NL)
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 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  162.264

 ( 732 )  Flowil International Lighting (Holding) B.V., Amsterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  178.971

 ( 732 )  ADISSEO FRANCE SAS, Antony (FR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  179.388

 ( 732 )  ÉDEN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Őrtilos (HU)

 ( 740 )  dr. Sipos András ügyvéd, Siófok

 ( 111 )  179.389

 ( 732 )  ÉDEN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Őrtilos (HU)

 ( 740 )  dr. Sipos András ügyvéd, Siófok

 ( 111 )  180.204

 ( 732 )  QiDi Electric Group, CiXi City, ZheJiang Province (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  181.104

 ( 732 )  BELUPO-Lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica (HR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  181.273

 ( 732 )  Mars, Incorporated, Mc.Lean, Virginia (US)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  181.322

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Barna Ágota Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  181.323

 ( 732 )  BOMBA!ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Barna Ágota Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  181.324

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Barna Ágota Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  181.328

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Barna Ágota Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  181.329

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Barna Ágota Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  182.001
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 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Barna Ágota Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  182.002

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Barna Ágota Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  182.195

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Barna Ágota Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  182.203

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Barna Ágota Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  189.487

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Barna Ágota Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  189.574

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Barna Ágota Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  189.781

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Barna Ágota Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  191.454

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Barna Ágota Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  193.050

 ( 732 )  Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)

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

 ( 111 )  193.073

 ( 732 )  Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)

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

 ( 111 )  196.001

 ( 732 )  Éden Food Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Őrtilos (HU)

 ( 740 )  dr. Sipos András ügyvéd, Siófok

 ( 111 )  196.002

 ( 732 )  Éden Food Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Őrtilos (HU)

 ( 740 )  dr. Sipos András ügyvéd, Siófok

 ( 111 )  196.977

 ( 732 )  ÉDEN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Őrtilos (HU)

 ( 740 )  dr. Sipos András ügyvéd, Siófok

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 15. szám, 2013.08.14.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M1809



 ( 111 )  197.962

 ( 732 )  ÉDEN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Őrtilos (HU)

 ( 740 )  dr. Sipos András ügyvéd, Siófok

 ( 111 )  201.241

 ( 732 )  Éden Food Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Őrtilos (HU)

 ( 740 )  dr. Sipos András ügyvéd, Siófok

A rovat 36 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  121.599

 ( 732 )  GLAXO GROUP LIMITED, Brentford, Middlesex TW8 9GS (GB)

 ( 111 )  140.837

 ( 732 )  Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)

 ( 111 )  140.853

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  140.879

 ( 732 )  MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  140.894

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  140.905

 ( 732 )  VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)

 ( 111 )  140.963

 ( 732 )  VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)

 ( 111 )  141.787

 ( 732 )  MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  145.962

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  161.286

 ( 732 )  Flowil International Lighting (Holding) B.V., Amszterdam (NL)

 ( 111 )  162.263

 ( 732 )  Flowil International Lighting (Holding) B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  162.264

 ( 732 )  Flowil International Lighting (Holding) B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  168.621

 ( 732 )  APRÓ MAGYAR 2010 Kft., Kecskemét (HU)
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 ( 111 )  171.577

 ( 732 )  ECCOFOOD Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kalocsa (HU)

 ( 111 )  174.272

 ( 732 )  BEREK Húsfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Fonyód (HU)

 ( 111 )  174.675

 ( 732 )  Béta-Roll Hengergumizó Zrt., Bábonymegyer (HU)

 ( 111 )  174.887

 ( 732 )  INFOTÉKA Számítástechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  175.816

 ( 732 )  Eurotel-21 Távközlési és Informatikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  178.971

 ( 732 )  ADISSEO FRANCE SAS, Antony (FR)

 ( 111 )  178.978

 ( 732 )  1 EURO Kft., Érd (HU)

 ( 111 )  179.388

 ( 732 )  ÉDEN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Őrtilos (HU)

 ( 111 )  179.389

 ( 732 )  ÉDEN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Őrtilos (HU)

 ( 111 )  180.204

 ( 732 )  QiDi Electric Group, CiXi City, ZheJiang Province (CN)

 ( 111 )  181.104

 ( 732 )  BELUPO-Lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica (HR)

 ( 111 )  181.273

 ( 732 )  Mars, Incorporated, Mc.Lean, Virginia (US)

 ( 111 )  181.322

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  181.323

 ( 732 )  BOMBA!ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  181.324

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  181.328

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  181.329

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  182.001
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 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  182.002

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  182.195

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  182.203

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  183.475

 ( 732 )  ELEKTRONET Zrt., Nyíregyháza (HU)

 ( 111 )  189.487

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  189.574

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  189.781

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  191.454

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.050

 ( 732 )  Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  193.073

 ( 732 )  Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  196.001

 ( 732 )  Éden Food Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Őrtilos (HU)

 ( 111 )  196.002

 ( 732 )  Éden Food Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Őrtilos (HU)

 ( 111 )  196.977

 ( 732 )  ÉDEN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Őrtilos (HU)

 ( 111 )  197.962

 ( 732 )  ÉDEN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Őrtilos (HU)

 ( 111 )  201.241

 ( 732 )  Éden Food Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Őrtilos (HU)

 ( 111 )  204.128

 ( 732 )  Top Trade Export-Import Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.322

 ( 732 )  Barta Gyuláné, Debrecen (HU)
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 ( 111 )  204.509

 ( 732 )  DTC med Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.603

 ( 732 )  K.V. Ingatlan Kft., Pányok (HU)

 ( 111 )  204.726

 ( 732 )  Cserháti István, D-90461 Nürnberg (DE)

 ( 111 )  204.730

 ( 732 )  Ormos Intézet zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.888

 ( 732 )  Kovács Tamás, Budapest (HU)

 ( 111 )  204.889

 ( 732 )  Profi Tető Kft., Kaposvár (HU)

 ( 111 )  205.086

 ( 732 )  Patikus Céh Kft., Izsák (HU)

 ( 111 )  205.295

 ( 732 )  PartyOnline Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.428

 ( 732 )  Cognit Development Kft., Tata (HU)

 ( 111 )  205.496

 ( 732 )  Daikin McQuay Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.616

 ( 732 )  SINCILU EURO Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.699

 ( 732 )  Csík Péter, Budapest (HU)

 ( 111 )  205.882

 ( 732 )  Balogh Borsa, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.038

 ( 732 )  OMV Hungária Ásványolaj Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.342

 ( 732 )  BackgroundPartner Elemző és Szolgáltató Kft., Gyömrő (HU)

 ( 111 )  206.346

 ( 732 )  Vinatus Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  206.441

 ( 732 )  Glover Electric Kft., Budaörs (HU)
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 ( 111 )  206.832

 ( 732 )  Burken Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.884

 ( 732 )  Evergreen Kft., Tata (HU)

 ( 111 )  206.922

 ( 732 )  dr. Szilágyi István, Dévaványa (HU)

 ( 111 )  206.966

 ( 732 )  Real Nature Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.119

 ( 732 )  Várkonyi Krisztina, Nagykanizsa (HU)

 ( 111 )  207.163

 ( 732 )  dr. Zsigmond Réka, Tárnok (HU)

 ( 111 )  207.218

 ( 732 )  Tamás György, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.298

 ( 732 )  Real Nature Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.313

 ( 732 )  Solar Capital Gold Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.507

 ( 732 )  Kesjárné Mészáros Annamária, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.560

 ( 732 )  Koczman Bálint, Püspökhatvan (HU)

 ( 111 )  207.694

 ( 732 )  Tresser Restaurants Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.392

 ( 732 )  Üveg-Világ Kft., Orosháza (HU)

 ( 111 )  209.337

 ( 732 )  Menedzser Praxis Kft., Budapest (HU)

A rovat 79 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  118.362

 ( 732 )  Vestel Ticaret A.S., Manisa (TR)

 ( 111 )  121.599

 ( 732 )  GLAXO GROUP LIMITED, Brentford, Middlesex TW8 9GS (GB)
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 ( 111 )  122.753

 ( 732 )  Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  122.756

 ( 732 )  Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  123.658

 ( 732 )  Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  124.556

 ( 732 )  Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  124.558

 ( 732 )  Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  131.287

 ( 732 )  Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  131.288

 ( 732 )  Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  131.550

 ( 732 )  Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  131.551

 ( 732 )  Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  131.552

 ( 732 )  Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  131.554

 ( 732 )  Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  131.556

 ( 732 )  Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  132.278

 ( 732 )  Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  132.314

 ( 732 )  Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  132.315

 ( 732 )  Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  132.316

 ( 732 )  Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  136.720

 ( 732 )  UTIBER Közúti Beruházó Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  137.134

 ( 732 )  Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  142.738

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  143.042

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  145.472

 ( 732 )  GLORY LTD., Himeji-Shi, Hyogo-ken (JP)

 ( 111 )  145.962

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  146.758

 ( 732 )  Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  147.126

 ( 732 )  Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  148.578

 ( 732 )  Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  148.721

 ( 732 )  Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  152.309

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  164.726

 ( 732 )  Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  164.727

 ( 732 )  Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  167.145

 ( 732 )  Angelini Pharma Polska Sp.z.o.o., Lazy (PL)

 ( 111 )  168.369

 ( 732 )  Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  168.684

 ( 732 )  Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  174.044

 ( 732 )  Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  177.473

 ( 732 )  dr. Petis Mihály, Nyírbátor (HU)

 Dr. Miléné dr. Petis Ágnes, Budapest (HU)
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 ( 111 )  178.971

 ( 732 )  ADISSEO FRANCE SAS, Antony (FR)

 ( 111 )  179.388

 ( 732 )  ÉDEN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Őrtilos (HU)

 ( 111 )  179.389

 ( 732 )  ÉDEN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Őrtilos (HU)

 ( 111 )  180.343

 ( 732 )  Terézanyu Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  181.322

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  181.323

 ( 732 )  BOMBA!ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  181.324

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  181.328

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  181.329

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  182.001

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  182.002

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  182.195

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  182.203

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  183.475

 ( 732 )  ELEKTRONET Zrt., Nyíregyháza (HU)

 ( 111 )  189.261

 ( 732 )  DVSC Futball Szervező Zrt., Debrecen (HU)

 ( 111 )  189.487

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  189.574

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  189.781
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 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.602

 ( 732 )  Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  191.454

 ( 732 )  BOMBA! ENERGY DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.050

 ( 732 )  Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  193.073

 ( 732 )  Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  194.348

 ( 732 )  Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  196.001

 ( 732 )  Éden Food Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Őrtilos (HU)

 ( 111 )  196.002

 ( 732 )  Éden Food Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Őrtilos (HU)

 ( 111 )  196.977

 ( 732 )  ÉDEN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Őrtilos (HU)

 ( 111 )  197.962

 ( 732 )  ÉDEN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Őrtilos (HU)

 ( 111 )  200.633

 ( 732 )  Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.661

 ( 732 )  Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.794

 ( 732 )  Safe Harbor, s.r.o., Nitra (SK)

A rovat 66 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 13 01222

 ( 731 )  Csillag Pál Rudolf 1/4, Budaörs (HU)

 Hajdu Róbert 1/4, Nyíregyháza (HU)

 Kriskó Linda 1/4, Kiskőrös (HU)

 Sebestyén Judit 1/4, Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 210 )  M 13 01879

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

 ( 210 )  M 13 01880

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

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 210 )  M 98 04891

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 98 04894

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 98 04892

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 98 04890

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 98 04893

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 01 00772

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 01 00771

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 02 01396

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Illés György ügyvéd, Budapest
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 ( 210 )  M 02 03189

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Illés György ügyvéd, Budapest

 ( 210 )  M 03 02511

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Illés György ügyvéd, Budapest

 ( 210 )  M 04 02953

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Illés György ügyvéd, Budapest

 ( 210 )  M 05 00904

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Illés György ügyvéd, Budapest

 ( 210 )  M 06 00335

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Illés György ügyvéd, Budapest

 ( 210 )  M 06 03917

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Illés György ügyvéd, Budapest

 ( 210 )  M 06 03916

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Illés György ügyvéd, Budapest

 ( 210 )  M 06 03914

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Illés György ügyvéd, Budapest

A rovat 16 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  471.878

 ( 541 )  PERSKINDOL

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  547.474

 ( 541 )  VIVISOL

 ( 511 )  10, 39, 42

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  591.986

 ( 541 )  MODULTHERM

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  785.385

  

( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  841.673

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 18, 25

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.043.339

  
( 546 )

 ( 511 )  6, 19, 37, 42, 45

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.138.127

 ( 541 )  OSTIN

 ( 511 )  18, 25, 35

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013
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 ( 111 )  1.138.951

 ( 541 )  X-FIGHTERS

 ( 511 )  25, 28, 41

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.148.989

  

( 546 )

 ( 511 )  8-9, 11, 18, 20-22, 25, 28

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.156.379

 ( 541 )  REACTOMIX

 ( 511 )  35, 42

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.156.408

 ( 541 )  LOVELY DOLL

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.156.413

 ( 541 )  CHOCLAIRS

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.156.436

 ( 541 )  NATIONSTAR

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.156.559

  

( 546 )

 ( 511 )  34-35, 39

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.156.601
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( 546 )

 ( 511 )  37

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.156.648

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 14

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.156.653

 ( 541 )  GIANDO MASSI

 ( 511 )  14, 18, 24

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.156.726

 ( 541 )  ACTAVIS PHARMACEUTICALS

 ( 511 )  1, 3, 5, 41-42

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.156.731

  
( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 10, 44

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.156.739

 ( 541 )  MAINETTI BAGS

 ( 511 )  16, 20

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.156.755

 ( 541 )  MAEX

 ( 511 )  7, 9, 11

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.156.762

 ( 541 )  where Nature leads Innovation

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013
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 ( 111 )  1.156.784

  

( 546 )

 ( 511 )  24-25

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.156.793

  

( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.156.884

 ( 541 )  DOLCEZZA

 ( 511 )  18, 25

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.156.923

 ( 541 )  FREEGYM

 ( 511 )  25, 28

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.156.935

 ( 541 )  WallDecaux

 ( 511 )  6, 9, 11-12, 20, 35, 37-39, 41-42

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.156.951

 ( 541 )  KIWI SHOE PASSION

 ( 511 )  1, 3, 5, 21, 25

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.156.952

  

( 546 )
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 ( 511 )  30

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.156.961

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 9, 14, 18, 21, 25

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.157.019

  

( 546 )

 ( 511 )  16, 35-36, 41

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.157.105

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 29-30, 32

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.157.122

 ( 541 )  BONEFORT

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.157.150
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( 546 )

 ( 511 )  43

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.157.154

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 16, 21

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.157.233

  

( 546 )

 ( 511 )  14, 35, 42

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.157.258

 ( 541 )  Vibrogym

 ( 511 )  10

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.157.259

  

( 546 )

 ( 511 )  13, 36-37, 39, 45

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.157.269

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2013.05.02.
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 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.157.273

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 5

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.157.275

  

( 546 )

 ( 511 )  29-32

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.157.283

 ( 541 )  L~era Fresca

 ( 511 )  29-30, 43

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.157.322

  ( 546 )

 ( 511 )  35

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.157.333

  ( 546 )

 ( 511 )  32-33

 ( 580 )  2013.05.02.

 ( 450 )  GAZ 16/2013

 ( 111 )  1.157.382

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 8, 20, 22

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.401
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( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.406

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 31, 35

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.412

 ( 541 )  QUICK TIME

 ( 511 )  14, 18

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.413

 ( 541 )  HEPASAN

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.422

 ( 541 )  vinero

 ( 511 )  32-33

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.440

 ( 541 )  EVOLUTION

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.490

 ( 541 )  MASTERCAST

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.495
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 ( 541 )  DILAXA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.524

  

( 546 )

 ( 511 )  14

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.540

  

( 546 )

 ( 511 )  25, 32-33, 41, 43

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.546

  

( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.587

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 10, 24-25, 27, 35

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.588

 ( 541 )  SALESIANER MIETTEX SUSTAINABILITY GUARANTEE

 ( 511 )  3, 5, 10, 24-25, 27, 35

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013
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 ( 111 )  1.157.589

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 10, 24-25, 27, 35

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.590

 ( 541 )  SALESIANER MIETTEX HYGIENE GUARANTEE

 ( 511 )  3, 5, 10, 24-25, 27, 35

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.635

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 41

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.687

 ( 541 )  COREALDIRECT

 ( 511 )  35-36, 38

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.688

  
( 546 )

 ( 511 )  16, 28

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.712

  

( 546 )

 ( 511 )  38, 41

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.734

 ( 541 )  YENKEE

 ( 511 )  9
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 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.762

 ( 541 )  HEPAN

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.804

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 25, 35, 38, 42, 45

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.805

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 25, 35, 38, 42, 45

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.806

 ( 541 )  SELFISH

 ( 511 )  9, 25, 35, 38, 42, 45

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.819

  ( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.820

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013
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 ( 111 )  1.157.836

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 24-25

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.844

 ( 541 )  PAINT PRO

 ( 511 )  1-3

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.887

  

( 546 )

 ( 511 )  30, 32-33

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.888

  

( 546 )

 ( 511 )  30, 32-33

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.157.975

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

 ( 111 )  1.158.057

 ( 541 )  KOMBAT
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 ( 511 )  25, 28

 ( 580 )  2013.05.09.

 ( 450 )  GAZ 17/2013

A rovat 77 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  973.326

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.012.579

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.031.386

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.140.549

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.140.550

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.140.571

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.140.599

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.140.681

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.140.683

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.140.723

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.140.724

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.140.778

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.140.838

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.140.839

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.140.854

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.140.878

 ( 151 )  2013.07.29.
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 ( 111 )  1.140.908

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.141.018

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.141.033

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.141.051

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.141.052

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.141.088

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.141.119

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.141.120

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.141.121

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.141.122

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.141.211

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.141.215

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.141.254

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.141.271

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.141.286

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.141.288

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.141.316

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.141.323
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 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.141.413

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.141.422

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.141.450

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.141.498

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.141.501

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  1.141.579

 ( 151 )  2013.07.29.

 ( 111 )  544.974A

 ( 151 )  2013.07.29.

A rovat 41 darab közlést tartalmaz. 
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