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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.

3

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 1. szám, 2014.01.14.

A hatósági közlemények rovataiban alkalmazott kódok és rendezési elvek



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 10 03664

 ( 220 ) 2010.12.07.

 ( 731 )  Unilever N.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CLEAR

 ( 511 ) 3    Szappanok; tisztítószerek; hajápoló készítmények, hajszínezők, hajfestékek, hajöblítők, hajhullámosító

készítmények, samponok, kondicionálók, hajpermetek, hajporok, hajdúsítók, hajlakkok, hajhabok, hajfényesítők,

hajzselék, hajnedvesítők, hajápolófolyadékok, hajolajak, hajerősítők, hajkrémek; készítmények fürdéshez és

 zuhanyzáshoz; dezodorok; izzadásgátlók.

 ( 210 ) M 12 00079

 ( 220 ) 2012.01.10.

 ( 731 )  Celsius Property B.V. Amsterdam (NL) Schaffhausen Branch, Schaffhausen (CH)

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

 ( 541 ) OPTIMUS

 ( 511 )  1    Növények növekedését szabályozó szerek és készítmények.

 ( 210 ) M 13 00927

 ( 220 ) 2013.04.09.

 ( 731 )  Radnóti Miklós Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bosnyák Dávid, Bosnyák Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJA

 ( 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).

 ( 210 ) M 13 01361

 ( 220 ) 2013.05.17.

 ( 731 )  Török Csaba, Szeged (HU)

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

 ( 541 ) 2HA Szőlőbirtok és Pincészet

 ( 511 )   33    Bor.

 ( 210 ) M 13 01366

 ( 220 ) 2013.05.17.

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

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

 ( 541 ) ZÖLDBANK

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás, például
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szóró-ajándékozás formájában, különösen esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyéb

hordozón, például plakátok, levelek, szórólapokfilmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül,

sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, pl. teletexen, zártkörű

hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési útonpl. 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, ingatlan hasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása

 és -vétele; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.

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

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

pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése ésszervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális

 tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 13 01367

 ( 220 ) 2013.05.17.

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

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

  
( 591 )

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

szóró-ajándékozás formájában, különösen esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyéb

hordozón, például plakátok, levelek, szórólapokfilmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül,

sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, pl. teletexen, zártkörű

hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési útonpl. 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, ingatlan hasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása

 és -vétele; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.

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

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

pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése ésszervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális

 tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 13 01444

 ( 220 ) 2013.05.27.

 ( 731 )  Rumi-Szamosi Beáta, Budapest (HU)

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 45    Spirituális szolgáltatások; vallási szolgáltatások; szellemi-spirituális iránymutatásokhoz kapcsolódó

 tanácsadás; spirituális fejlesztés; spirituális irányítás.

 ( 210 ) M 13 01833

 ( 220 ) 2013.06.27.

 ( 731 )  GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. 50%, Százhalombatta (HU)

 GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 50%, Szeged (HU)

 ( 740 )  Franck Néel, Budapest

 Patrick Eeckelers, Budapest

 ( 541 ) Élvezd az energiát!

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

  40    Energiatermelés.

  42    Energiatakarékossági tanácsadás; energia audit.

 ( 210 ) M 13 01897

 ( 220 ) 2013.08.29.

 ( 731 )  Pécs Holding Zrt., Pécs (HU)

 ( 541 ) PÉCSI STIFOLDER FESZTIVÁL

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása; előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fogadások

 tervezése [szórakoztatás].

 ( 210 ) M 13 01898

 ( 220 ) 2013.08.29.

 ( 731 )  Pécs Holding Zrt., Pécs (HU)

 ( 541 ) BARANYA MEGYEI STIFOLDER FESZTIVÁL

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása; előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fogadások

 tervezése [szórakoztatás].

 ( 210 ) M 13 01933

 ( 220 ) 2013.07.05.

 ( 731 )  Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó tej alapanyagokból készülő sajtok.

  35    Marketing és kommunikációs tevékenységek.

 41    Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching (tréning); egészségvédő klubok
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szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning); élő előadások bemutatása ; elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line kiadása; eszmecserék,kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; fogadások tervezése

(szórakoztatás); fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés); iskolai szolgáltatások (képzés);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése éslebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; sportversenyek rendezése; szakmai újraképzés;szemináriumok

rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); szövegek

 leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; testnevelés; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakozás).

 ( 210 ) M 13 02019

 ( 220 ) 2013.07.12.

 ( 731 )  R & Mayer kereskedelmi Kft 100%, Szigethalom (HU)

 ( 541 ) ODOTRAP

 ( 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).

 ( 210 ) M 13 02044

 ( 220 ) 2013.07.16.

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

 ( 541 ) Magyarország kedvenc majonéze.

 ( 511 )   30    Majonéz.

 ( 210 ) M 13 02144

 ( 220 ) 2013.07.25.

 ( 731 )  Cityvet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Muszka Sándor, dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SAKKFESZTIVÁL

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 13 02175

 ( 220 ) 2013.07.29.

 ( 731 )  Dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Dr. Zalavári György, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Fogkrémek.

5    Fogászattal kapcsolatos gyógyszerészeti és egészségügyi készítmények; fogtömő anyagok és fogászati

 mintázóanyagok; fogápolási fertőtlenítő szerek.

  16    Fogászati ismeretekkel kapcsolatos tanítási és oktatási anyagok.

  35    Fogászati termékek reklámozása.

  41    Fogászati nevelés.

 ( 210 ) M 13 02194

 ( 220 ) 2013.07.31.
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 ( 731 )  BONION EXTRA Kft., Tiszafüred (HU)

 ( 740 )  Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyhatásúvá kezelt regeneráló redox italok.

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

 és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 13 02221

 ( 220 ) 2013.08.02.

 ( 731 )  Matyi Dezső, Budapest (HU)

 ( 541 ) Könyv, élmény, közösség

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,

 hanglemezek.

 16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek;

 anyagok művészek részére; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

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

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

 ( 210 ) M 13 02232

 ( 220 ) 2013.08.05.

 ( 731 )  Gregó Zsuzsanna, Budapest (HU)

 dr. Szabó Györgyné, Budapest (HU)

 ( 541 ) FONÁLKA

 ( 511 )  30    Amerika palacsinták; cukrászsütemények; palacsinták; piskóták; snack ételek (gabona alapú); sütemények;

 süteménypor; süteménytészta; tésztafélék.

 ( 210 ) M 13 02246

 ( 220 ) 2013.08.06.

 ( 731 )  Szilágyi Zsolt, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi tevékenység, reklámozás, víztisztító termékek forgalmazása, kiegészítők forgalmazása.

 ( 210 ) M 13 02247

 ( 220 ) 2013.08.06.

 ( 731 )  Szilágyiné Kornis Anita, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai készítmények, szappanok, illatszerek, kozmetikai cikkek.

 ( 210 ) M 13 02248

 ( 220 ) 2013.08.06.

 ( 731 )  Szív SN Országos Betegegyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jagrik Judit, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  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; szívbetegek társadalmi érdekképviseletének ellátása; az ország területén működő kardiológiai

centrumokkal való együttműködés;civil csoportok bevonásával történő betegoktatás szervezése; betegek és

hozzátartozóik, gondozóik részére a betegséggel kapcsolatos folyamatos oktatás, felvilágosítás, egészségtudatos

életmódra nevelés; betegoktatás, egészséges életmódra nevelés szakmaifejlesztése és kiszélesítése;

egészségmegőrző, betegségmegelőző, felvilágosító kampány szervezése, lefolytatása; gyógyító-egészségügyi

rehabilitációs tevékenység, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztő tevékenység; helyi

önkormányzatokbevonásával szűrőprogramok szervezése; stabil betegút kialakítása; kommunikációs és video

kapcsolat kialakítása a kardiológiai központokban és a civil szféra képviselőivel; civil kardiológiai szervezetek

 összefogása, érdekképviseletük hazai és nemzetköziterületen.

 ( 210 ) M 13 02283

 ( 220 ) 2013.08.09.

 ( 731 )  Matyi Dezső, Budapest (HU)

 ( 541 ) Lexa

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,

 hanglemezek.

 16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek;

 anyagok művészek részére; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, on-line kereskedelem.

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

 ( 210 ) M 13 02292

 ( 220 ) 2013.08.09.

 ( 731 )  DryCom Informatikai Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fekete-Győr Ákos,Fekete-Győr Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02297

 ( 220 ) 2013.08.12.

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

 ( 740 )  dr. Vittay Dorottya, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

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

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

 13    Géppuskák, gépfegyverek; hangtompítók puskákhoz; irányzékok, nem teleszkóposak, lőfegyverekhez;

légpisztolyok; lőállványok; lőfegyverek; lőszerek; lőszerek lőfegyverekhez; lövedékek; motoros fegyverek;

oldalfegyverek; patronhüvelyek; ólomsörétvadászathoz; puskák; puskatusok; puskacsövek; ravaszvédő kengyelek

puskákhoz és karabélyokhoz; revolverek; lőfegyverek és tartozékaik sportolási célra; tisztogató kefék

lőfegyverekhez; töltények; töltényövek; tölténytáskák; töltényhevederek készülékektöltéséhez; tölténytöltő

készülékek; vadászlőfegyverek; ütőszegek [kakasok] puskákhoz és karabélyokhoz; vadászpuskák; vállszíjak,

 vállhevederek fegyverekhez; závárzatok lőfegyverekhez.

 ( 210 ) M 13 02342

 ( 220 ) 2013.08.16.

 ( 731 )  Miller Chemical & Fertilizer Corporation, Hanover, Pennsylvania (US)

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

 ( 541 ) ECO-FILM

 ( 511 )  5    Rovarölő és gombaölő ragasztók; permetezhető rovarölő és gombaölő szerek.

 ( 210 ) M 13 02347

 ( 220 ) 2013.08.21.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02348

 ( 220 ) 2013.08.21.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 13 02349

 ( 220 ) 2013.08.21.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02351

 ( 220 ) 2013.08.21.

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

 ( 740 )  László Jenő Csaba, Békéscsaba

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02380

 ( 220 ) 2013.08.22.

 ( 731 )  HAJDÚ TURISZTIKAI VENDÉGLÁTÓ Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., Sáránd (HU)

 ( 541 ) Kárpát-medencei Legendárium

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02383

 ( 220 ) 2013.08.22.

 ( 731 )  Szilágyi Tibor, Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Vinczúr Zsolt, Vinczúr Ügyvédi Iroda, Gyöngyös

 ( 541 ) PARÁZS

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

 ( 210 ) M 13 02384

 ( 220 ) 2013.08.22.

 ( 731 )  Szilágyi Tibor, Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Vinczúr Zsolt, Vinczúr Ügyvédi Iroda, Gyöngyös

 ( 541 ) SZIKRA

 ( 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).

 ( 210 ) M 13 02408

 ( 220 ) 2013.08.26.

 ( 731 )  Bóna Dávid, Győr (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    MP3, MP4 lejátszók, digitális képkeretek, GPS készülékek, eBook olvasók, mobiltelefonok, szórakozató

elektronikai készülékek, mind az internethez és az internettel való csatlakozásra is, DVD lejátszók, digitális

kamerák, hifi berendezések, hangszórók,set-top boxok, fejhallgatók, elektronikus játékok televízókészülékhez és

számítógéphez történő csatlakoztatáshoz, játékkonzolok, számítógépek beleértve notebook-okat, USB

 memóriastickek.

 ( 210 ) M 13 02426

 ( 220 ) 2013.08.27.

 ( 731 )  Pannon Fine Food Feldolgozó és Kereskedelmi Kft., Orosháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok, húskészítmények, víziszárnyasok

 és azok készítményei, liba- és kacsamáj.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 13 02476

 ( 220 ) 2013.08.29.

 ( 731 )  VIASAT Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bálint Andrea, Budapest

 ( 541 ) Szerintük a világ

 ( 511 )  35    Reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámfilmek előállítása,

reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegekszerkesztése, reklámügynökségek, hirdető

 ügynökségek; szabadtéri hirdetés, szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás.

  38    Kábeltelevízós műsorszórás; műholdas átvitel; televíziós műsorszórás.

 41    Show műsorok, show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai), sportjátékok lebonyolítása,

szerencsejátékok, szinkronizálás, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása (nem

 reklámcélú); televíziós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 13 02511

 ( 220 ) 2013.09.03.

 ( 731 )  Szentkirályi Ásványvíz Termelő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 1. szám, 2014.01.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M9



 ( 541 ) Sacra Corona

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

 és más készítmények italokhoz.

 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 02526

 ( 220 ) 2013.09.04.

 ( 731 )  Pack-Technik Csomagolástechnikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  
( 546 )

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

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

anyagok művészek részére; ecsetek; 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 valamennyiáru); papírból készült

 könyvjelző, kitűzők, kis figurák, bólogató figurák, különböző dekorációk (pl. karácsonyfára); reklám papír-tasak.

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

 nyomott mintás pólók.

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); hógömbök; kitömött

 állatok (plüss állatok).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02542

 ( 220 ) 2013.09.04.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Edina, Budapest

 ( 541 ) Hatoslottó - A vasárnapi esély

 ( 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, 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.

 ( 210 ) M 13 02543

 ( 220 ) 2013.09.04.

 ( 731 )  NBSG Technologies INC, 57 Sarasota (US)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépek és számítógép-tartozékok; számítógépes szoftverek; hordozható telefonok és kiegészítők.

 35    Számítógépek és számítógép-tartozékok, hordozható telefonok és kiegészítők reklámozása, kis- és
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nagykereskedelme, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

 kiskereskedelmi célokból.

 ( 210 ) M 13 02552

 ( 220 ) 2013.09.04.

 ( 731 )  XBODY HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szalai Péter, Szalai Ügyvédi Iroda, Győr

  
( 546 )

 ( 511 )  28    Álló edzőkerékpárok, eszközök testgyakorláshoz, expanderek, görgők álló edzőkerékpárokhoz,

könyökvédők, övek súlyemelőknek, sípcsontvédők, súlyzók, testépítő felszerelések, térdvédők,

 tornafelszerelések, védőnadrágok férfi sportolóknak, védőtömések.

 41    Egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning], fitnesztanfolyamok vezetése,

gyakorlati képzés [szemléltetés], oktatás, oktatási vizsgáztatás, sport edzőtábori szolgáltatások, sportfelszerelések

kölcsönzése, a járművek kivételével,sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, személyes edzői

 szolgáltatások [fitnesz], testnevelés.

 44    Aromaterápiás szolgáltatások, egészségügyi berendezések kölcsönzése, egészségügyi szolgáltatások,

 fizi(k)oterápia, szépségszalonok, terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 02553

 ( 220 ) 2013.09.04.

 ( 731 )  Wang Shaoshan, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Ágyneműk, törölköző, függöny.

  25    Pólók, sapkák, pulóverek, cipők, ruhák, férfi és női ruha.

 ( 210 ) M 13 02556

 ( 220 ) 2013.09.06.

 ( 731 )  Udvar Henriette Tímea, Ózd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, kiegészítők, bizsuk, alsóruházat, felsőruházat, kalapok, sapkák, hálóruhák, fürdőruhák,

 kabátok, egyenruhák, cipők, harisnyák, harisnyanadrágok, alkalmi ruhák, fejdíszek.

 ( 210 ) M 13 02568

 ( 220 ) 2013.09.09.

 ( 731 )  APIS LOGISTIC Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

anyagok művészek részére; ecsetek; 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 valamennyiszolgáltatás).
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 ( 210 ) M 13 02576

 ( 220 ) 2013.09.09.

 ( 731 )  Zathureczky Thomas, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőrből és műbőrből készült: táskák, női táskák, kézi táskák, pénztárcák, hátizsák, irattáska, piperetáska,

 útitáska.

 25    Női felsőruházat, póló, tunika, női ruha, szoknya, nadrág, blézer, kosztüm, blúz, sort, kabát, mellény, garbó,

pulóver, bodyk, bőrruházat, dzsekik, kalap, készruhák, kötöttárúk, övek, pelerin, pizsama, sál, nyaksálak,

 kesztyűk, fürdőruha, fehérneműk,alsóneműk, melltartó, bugyi.

 ( 210 ) M 13 02577

 ( 220 ) 2013.09.06.

 ( 731 )  Kincses Csaba Sándor, Budapest (HU)

 ( 541 ) HUREFIN

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02602

 ( 220 ) 2013.09.10.

 ( 731 )  BONY-V Kereskedelmi Bt., Soltvadkert (HU)

 ( 740 )  dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) Sonic Mirror

 ( 511 )   12    Visszapillantó tükrök.

 ( 210 ) M 13 02609

 ( 220 ) 2013.09.11.

 ( 731 )  VECTRA-LINE Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

anyagok művészek részére; ecsetek; 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 valamennyiáru).

 ( 210 ) M 13 02612

 ( 220 ) 2013.09.12.

 ( 731 )  BÁV-ZÁLOG Pénzügyi Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kármán Ferenc, Budapest

 ( 541 ) BÁV ZÁLOGHITEL

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 1. szám, 2014.01.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M12



 ( 210 ) M 13 02613

 ( 220 ) 2013.09.12.

 ( 731 )  BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kulcsár Krisztián, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02614

 ( 220 ) 2013.09.12.

 ( 731 )  BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kulcsár Krisztián, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02615

 ( 220 ) 2013.09.12.

 ( 731 )  BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kulcsár Krisztián, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02616

 ( 220 ) 2013.09.12.

 ( 731 )  BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kulcsár Krisztián, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02617

 ( 220 ) 2013.09.12.

 ( 731 )  BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kulcsár Krisztián, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02618

 ( 220 ) 2013.09.12.

 ( 731 )  BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Kulcsár Krisztián, Budapest

 ( 541 ) BÁV ANTIKVITÁS

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02619

 ( 220 ) 2013.09.12.

 ( 731 )  BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kulcsár Krisztián, Budapest

 ( 541 ) BÁV AKADÉMIA

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02625

 ( 220 ) 2013.09.12.

 ( 731 )  Straub Dezső, Budapest (HU)

 ( 541 ) PROSZTATÁK ÉS A KLIMAX

 ( 511 )   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).

 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).

 ( 210 ) M 13 02629

 ( 220 ) 2013.09.12.

 ( 731 )  Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 13 02630

 ( 220 ) 2013.09.12.

 ( 731 )  Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.
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 ( 210 ) M 13 02650

 ( 220 ) 2013.09.16.

 ( 731 )  Papp János László, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kecskés Krisztián, Kecskés Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HSA HEALTH AND SAFETY ADVISOR

 ( 511 )  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).

 ( 210 ) M 13 02653

 ( 220 ) 2013.09.16.

 ( 731 )  I.W.S. NOMINEE COMPANY LIMITED, London (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Szárító gépek, szárítók mosáshoz, ruhaszárítók.

 ( 210 ) M 13 02654

 ( 220 ) 2013.09.16.

 ( 731 )  Gondosch János, Fót (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 13 02655

 ( 220 ) 2013.09.16.

 ( 731 )  Varga Klaudia, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Táskák, bőröndök, kézitáskák, utazó- és sporttáskák, bőrpóráz, bőrszíj, dobozok, bőrhátizsák, irattáska,

iskolatáska, sodró dohány tartó tárca, cigaretta tárca, bőr görgős dj táska; bőr sapka, kalap, kesztyű, bőr öv, fűző,

 bőr ékszer, bőr kiegészítők,bőr pénztárcák, irattárcák, bőr divatáruk, bőr termékek.

  20    Bőr lakáskiegészítők, párnák, kép és tükörkeret bőrből.

  25    Bőr ruházati cikkek, bőr kiegészítők, bőr lábbelik, bőr ruhák, bőrfűzők, bőr melltartók, bőr alsóneműk.

 ( 210 ) M 13 02657

 ( 220 ) 2013.09.17.

 ( 731 )  MÁV Szolgáltató Központ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vígh Péter, Budapest
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( 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).

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

gyanták; fémlapok és fémporok festők,dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz alkalmazott 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).

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).

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; automata elárusítóberendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; elektromos áram

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 digitálisanrögzített média; szerkezetek

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

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

 valamennyiáru).

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkelbevont termékek, amelyek

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragaszfóanyagok;

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).

 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).

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

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

 lószerszámok (az osztály betűrend szerintijegyzékében 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, csontbó!,

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).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

 áru).

 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és füzőlyukak;gombostük és tük;

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka, szágó; lisztek és másgabonakészítmények; 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    Gabonamagok, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyeknem tartoznak más
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osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek;vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

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

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

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

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

 áru).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 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 müszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szaftver 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; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyakvédelmére mások által egyéni

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

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02662

 ( 220 ) 2013.09.17.

 ( 731 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Róbert Gábor, Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 13 02663

 ( 220 ) 2013.09.17.

 ( 731 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Róbert Gábor, Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 13 02666

 ( 220 ) 2013.09.16.

 ( 731 )  ECOIL Hungary Kft 100%, Érd (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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02670

 ( 220 ) 2013.09.18.

 ( 731 )  Kovács Tibor Csaba 40%, Budapest (HU)

 Maléth Zsolt 60%, Csongrád (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Rendezvények szervezése és lebonyolítása.

 45    Társkereső klubok; társkereső, randevú, ismerkedési szolgáltatások és ezekhez kapcsolódó segítségnyújtás;

 társközvetítői szolgáltatás.

 ( 210 ) M 13 02671

 ( 220 ) 2013.09.18.

 ( 731 )  CO-OP Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdei József, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02673

 ( 220 ) 2013.09.18.

 ( 731 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Dávid Alexandra, Budapest

  
( 546 )
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 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02674

 ( 220 ) 2013.09.18.

 ( 731 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Dávid Alexandra, Budapest

 ( 541 ) HOLD Privát Bank

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 210 ) M 13 02675

 ( 220 ) 2013.09.18.

 ( 731 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Dávid Alexandra, Budapest

 ( 541 ) Concorde Alapkezelő

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02676

 ( 220 ) 2013.09.18.

 ( 731 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Dávid Alexandra, Budapest

 ( 541 ) Concorde Vagyonkezelő

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02677

 ( 220 ) 2013.09.18.

 ( 731 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Dávid Alexandra, Budapest

 ( 541 ) HOLD Vagyonkezelés

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 210 ) M 13 02678

 ( 220 ) 2013.09.18.

 ( 731 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Dávid Alexandra, Budapest

 ( 541 ) HOLD Vagyonkezelő

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02679

 ( 220 ) 2013.09.18.

 ( 731 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Dávid Alexandra, Budapest

 ( 541 ) HOLD Privát Vagyonkezelő

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02680

 ( 220 ) 2013.09.18.

 ( 731 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Dávid Alexandra, Budapest

 ( 541 ) HOLD Private Banking

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 210 ) M 13 02681

 ( 220 ) 2013.09.18.

 ( 731 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Dávid Alexandra, Budapest

 ( 541 ) HOLD Alapkezelő

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02685

 ( 220 ) 2013.09.18.

 ( 731 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dávid Alexandra, Budapest

 ( 541 ) Concorde Eszmecsere

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02695

 ( 220 ) 2013.09.18.

 ( 731 )  Magyar Telekom Nyrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Török Éva, Budapest

 ( 541 ) Connect Bonus

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

 ( 210 ) M 13 02698

 ( 220 ) 2013.09.18.

 ( 731 )  Magyar Telekom Nyrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Török Éva, Budapest

 ( 541 ) Next Business 600

 ( 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).

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

 ( 210 ) M 13 02711

 ( 220 ) 2013.09.19.

 ( 731 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  Dr. Csere Sylvia Szonja, Csere Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Szenzációs árak, kihagyhatatlan akciók az INTERSPAR áruházakban!

 ( 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    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).

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02712

 ( 220 ) 2013.09.19.

 ( 731 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  Dr. Csere Sylvia Szonja, Csere Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Szenzációs árak, kihagyhatatlan akciók a SPAR áruházakban!

 ( 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    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).

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

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

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02727

 ( 220 ) 2013.09.19.

 ( 731 )  NanGenex Nanotechnology Inc., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek, vegyi készítmények gyógyászati használatra; táplálékkiegészítők gyógyászati használatra;

 tápanyag adalékok, tápanyagok mikroorganizmusok számára; diagnosztikai készítmények.

9    Diagnosztikai műszerek, megfigyelő műszerek, mérőműszerek, precíziós mérőműszerek, elektronikus

mérőmkészülékek, elektronikus felügyeleti műszerek, jelzőműszerek, szabályozóműszerek; laboratóriumi

 eszközök.

 42    Gyógyszerészeti kutatás-fejlesztés; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; új termékek kutatása és

 fejlesztése mások számára.

 ( 210 ) M 13 02742

 ( 220 ) 2013.09.20.

 ( 731 )  ETOL Aromaház Kft, Mezőfalva (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; aromák, az illóolajok kivételével; aromák italokhoz, az

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 1. szám, 2014.01.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M24



aprósütemény; bonbonok [cukorkák]; cukorkaáruk;cukrászsütemények; csokoládé; csokoládéalapú italok;

csokoládés mausse-ok [habok]; csokoládés tej [ital]; desszert mausse-ok [cukrászáru]; édesgyökér nyalókák

[cukrászáru]; fagylalt, jégkrém; gabonakészítmények; gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru];gyümölcsös

sütemények/torták; jeges tea; jégkrémpor; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kakaós termékek;

karamellák [cukorkák]; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kekszek; marcipán; müzli; müzliszeletek;

palacsinták; piskóták; pralinék;pudingok; rágógumi; sütemények; süteménypor; süteménytészta [pép,

 formázható]; tea; tea alapú italok; töltött cukorkák, fondan [cukrászáru].

 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)

valamint sör és gyümölcsital keveréke;alkoholmentes sör és gyümölcsital keveréke; alkoholmentes sör és

 gyümölcs ízű ital keveréke; ice tea; jeges tea; ízesített ásványvizek.

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

 áru).

 ( 210 ) M 13 02747

 ( 220 ) 2013.09.20.

 ( 731 )  DYMOL Vegyi, Ipari és Szolgáltató Kft., Kistarcsa (HU)

 ( 740 )  dr. Rosonczy Enikő, Rosonczy Ügyvédi Iroda, 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).

 ( 210 ) M 13 02748

 ( 220 ) 2013.09.20.

 ( 731 )  DYMOL Vegyi, Ipari és Szolgáltató Kft., Kistarcsa (HU)

 ( 740 )  dr. Rosonczy Enikő, Rosonczy Ügyvédi Iroda, 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).

 ( 210 ) M 13 02754

 ( 220 ) 2013.09.23.

 ( 731 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

 ( 210 ) M 13 02755

 ( 220 ) 2013.09.23.

 ( 731 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Minden ízében életrevaló

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

 ( 210 ) M 13 02757

 ( 220 ) 2013.09.23.

 ( 731 )  ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Spiler Shanghai

 ( 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).

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02759

 ( 220 ) 2013.09.23.

 ( 731 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gra-Hammm

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

 ( 210 ) M 13 02760

 ( 220 ) 2013.09.23.

 ( 731 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Grahamita

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

 ( 210 ) M 13 02767

 ( 220 ) 2013.09.24.

 ( 731 )  Live Naturals Inc., Albany, New York (US)

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

 ( 541 ) LiveNaturals

 ( 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).
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 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 02768

 ( 220 ) 2013.09.24.

 ( 731 )  Live Naturals Co., Inc., Albany, New York 12210 (US)

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

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).

 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 02770

 ( 220 ) 2013.09.24.

 ( 731 )  COLGATE-PALMOLIVE Company, New York, New York (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Testápoló szerek, test- és bőrtisztító készítmények, hajápoló készítmények, test és bőrhidratálók, test-és

 bőrápoló tejek és krémek.

 ( 210 ) M 13 02773

 ( 220 ) 2013.09.25.

 ( 731 )  Incze Kinga, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sarkady Ildikó, dr. Sarkady Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatok vagy dokumentumok

 átalakítása fizikai médiumbólelektronikus médiumba.

 ( 210 ) M 13 02776

 ( 220 ) 2013.09.25.

 ( 731 )  Kolontai Sylvia Kinga, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Süle Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Franciaországból származó ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 13 02784

 ( 220 ) 2013.09.25.

 ( 731 )  Benkovics Péter 100%, Nagyszékely (HU)

 ( 541 ) netamin

 ( 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).

 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).

 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).

 ( 210 ) M 13 02805

 ( 220 ) 2013.09.27.

 ( 731 )  TaxiLike Hungary Kft., Nyírbátor (HU)

 ( 740 )  dr. Mészáros Ákos, Dr. Mészáros Ákos Ügyvédi Iroda, Ajka
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( 554 )

 ( 511 )  9    Számítógép programok (letölthető), szoftverek (rögzített).

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

 számítógépes hálózaton, reklámozás, reklámfilmek előállítása, reklámszövegek publikálása.

  39    Személyszállítás, taxi szolgáltatás, utasszállítás, utazások szervezése.

 ( 210 ) M 13 02809

 ( 220 ) 2013.09.27.

 ( 731 )  Tajtiné Szabó Edina, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Játékszoftverek, számítógépes játékok, videojátékok.

  16    Könyvek, kiadványok.

  28    Plüss játékok, játékok, plüss figurák, társasjátékok.

 ( 210 ) M 13 02817

 ( 220 ) 2013.09.30.

 ( 731 )  Laczkó Ibolya, Gyergyóremete (Remetea) (RO)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládé, mézeskalács, sütemények, praliné.

 ( 210 ) M 13 02845

 ( 220 ) 2013.10.01.

 ( 731 )  Tempo Egészségpénztár, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Önsegélyező, egészségpénztári szolgáltatás, egészségbiztosítás, önkéntes nyugdíjpénztár, biztosítások,

 biztosítási tanácsadás, betegbiztosítás, életbiztosítás, nyugdíjfolyósítási szolgáltatások, pénzügyi menedzsment.

 45    Nyugdíjfolyósítási tanácsadás, konzultáció; élet és balesetbiztosítással kapcsolatos iránymutatás,

segítségnyújtás; biztosításokkal kapcsolatos tanácsadás; egészségpénztárakkal kapcsolatos szolgáltatások;

 betegbiztosítással kapcsolatos segítségnyújtás.

 ( 210 ) M 13 02853

 ( 220 ) 2013.10.01.

 ( 731 )  Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok,

 fényképek, papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

 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).

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

 ( 210 ) M 13 02856

 ( 220 ) 2013.10.02.

 ( 731 )  MAHART Magyar Hajózási Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kratochwill György, Budapest

 ( 541 ) MAHART

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; kereskedelmi vagy fejlesztési célú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú tanácskozások szervezése; marketing, piackutatás; hajózási ügynöki tevékenység;

 piaci tanulmányok.

  36    Ingatlankezelés; irodák [ingatlanok] bérlete.

  37    Építkezések felügyelete (irányítás).

 39    Áruk csomagolása, áruk raktározása, szállítása, folyami szállítás, fuvarozás uszállyal; fuvarozás; hajózási

szolgáltatás; kikötői szolgáltatás; sétahajó szolgáltatások; szállítási szolgáltatások; szállítási ügynökségek;

 szállítmányozás; személyszállítás;kikötői rendeltetésű ingatlanok fejlesztése.

 41    Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások];

 hajózással kapcsolatos közérdekű dokumentációk gyűjtése, rendezése.

 ( 210 ) M 13 02857

 ( 220 ) 2013.10.02.

 ( 731 )  Kovács Gyöngyi, Szob (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02861

 ( 220 ) 2013.10.02.

 ( 731 )  Procontrol Elektronika Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) ProxerPort

 ( 511 )  6    Fémkapuk; forgósorompók, nem fémből.

  19    Kapuk, nem fémből.

 ( 210 ) M 13 02862

 ( 220 ) 2013.10.02.

 ( 731 )  Procontrol Elektronika Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) ProxerLock
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 ( 511 )  7    Ajtózárak, elektromos; ajtónyitó szerkezetek, elektromos.

 ( 210 ) M 13 02863

 ( 220 ) 2013.10.02.

 ( 731 )  Procontrol Elektronika Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) ProxerGate

 ( 511 )  6    Fémkapuk; forgósorompók fémből.

  19    Kapuk, nem fémből.

 ( 210 ) M 13 02866

 ( 220 ) 2013.10.03.

 ( 731 )  Kővirág Kft., Köveskál (HU)

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

 ( 541 ) KŐVIRÁG

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

 áru).

  36    Ingatlankezelés; ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek.

  43    Éttermek, panziók, szállásügynükségek, szállodai szolgáltatások, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 13 02870

 ( 220 ) 2013.10.03.

 ( 731 )  Cri-Style Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 02871

 ( 220 ) 2013.10.03.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok és pezsgők.

 ( 210 ) M 13 02872

 ( 220 ) 2013.10.03.

 ( 731 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Mayer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok és pezsgők.

 ( 210 ) M 13 02873

 ( 220 ) 2013.10.03.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok és pezsgők.

 ( 210 ) M 13 02912

 ( 220 ) 2013.10.07.

 ( 731 )  Magyar Víziközmű Szövetség, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Csapvíz - Bármikor megengedheted magadnak!

 ( 511 )   32    Vizek [italok], ásványvizek, szénsavas vizek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Vízszolgáltatás.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02913

 ( 220 ) 2013.10.07.

 ( 731 )  Magyar Víziközmű Szövetség, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Csapvíz - Mindig megengedheted magadnak!

 ( 511 )   32    Vizek [italok], ásványvizek, szénsavas vizek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  39    Vízszolgáltatás.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 13 02921

 ( 220 ) 2013.10.07.

 ( 731 )  Dr. Aranyosi János, Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Kft., Debrecen

  

( 546 )

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

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

 szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 13 02928

 ( 220 ) 2013.10.08.

 ( 731 )  Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ, Törökszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  

( 546 )

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

  28    Ajándéktárgyak.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02962

 ( 220 ) 2013.10.09.

 ( 731 )  INVIVO NSA SA 100%, Saint-Nolff (FR)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Süle Ákos ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) COVIT

 ( 511 )  5    Állatgyógyászati készítmények állatok gondozására; egészségügyi készítmények állatok számára.

 ( 210 ) M 13 02968

 ( 220 ) 2013.10.10.

 ( 731 )  Hassan Ibrahim Hassan, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

  28    Ajándéktárgyak.

 ( 210 ) M 13 02974

 ( 220 ) 2013.10.11.

 ( 731 )  Jin Hui, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   25    Női és férfi ruházat.

 ( 210 ) M 13 03011

 ( 220 ) 2013.10.16.

 ( 731 )  Geiszelhardt Júlia, Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek], díszek [ékszerek], díszköveket

tartalmazó ékszerek, dísztárgyak [bizsuk vagy ékszerek] személyes használatra, egyedi ékszerek, egyedi

tervezésű ékszerek, ékszeráruk,ékszercikkek,ékszerdobozok, ékszerek, ékszerek gyöngyök formájában, ékszerek

nem nemesfémből, ékszerek, beleértve az ékszerutánzatokat és a műanyag ékszereket, fülbevalók, gyöngy

ékszerek, gyöngyöt tartalmazó ékszerek, gyűrűk [ékszerek], karkötők [ékszerek], láncok[ékszerek], medálok,

 melltűk, brossok [ékszerek], nyakkendőtűk, nyakláncok [ékszerek].

 18    Bőr és bőrutánzatok; alkalmi táskák [clutch], boston táskák, bőrből készült táskák és pénztárcák, bőrszíjak,

bőrutánzatból készült táskák, estélyi táskák,hétköznapi, utcai táskák, hétvégi táskák, irattáskák, üzleti táskák,

 táskák,táskák, kézitáskák.

 20    Bútorok, fali dekorációs dísztáblák [berendezési tárgyak] nem textilanyagból,mozgó függődíszek

 [dekoráció], művészeti alkotások, díszítések és dekorációk.

 ( 210 ) M 13 03015

 ( 220 ) 2012.04.20.

 ( 731 )  Nova Brands S.A., Luxembourg (LU)

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

 ( 541 ) TRANSIT+

 ( 511 ) 5    Bébiételek; bébitápszerek; táplálkozási kiegészítők gyógyászati alkalmazásra; diétás anyagok gyógyászati

 használatra; diétás italok gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 13 03021

 ( 220 ) 2013.10.16.

 ( 731 )  Chen Fu Rong, Budapest (HU)

 ( 541 ) STELLA NAN

 ( 511 )   25    Cipő.

 ( 210 ) M 13 03031

 ( 220 ) 2013.10.17.

 ( 731 )  Prémium Kert Kft., Zsombó (HU)

 ( 740 )  Pónyai-Pisurnyi Réka, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

 ( 210 ) M 13 03049
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 ( 220 ) 2013.10.17.

 ( 731 )  BeOffline Szabadidő-szervező Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Reöthy Balázs, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03050

 ( 220 ) 2013.10.21.

 ( 731 )  Magyar Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kardos Éva, Dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Madonna Szalon

 ( 511 )   44    Szépségszalonok; tetoválás; fodrászszalonok.

 ( 210 ) M 13 03055

 ( 220 ) 2013.10.21.

 ( 731 )  Murár István, Dunaújváros (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Kerítések, fémkerítések, kerítéselemek, fém drótkerítések, kerítések fém vázai; kerítéselemek, drótfonatok,

 fémszövetek, vadvédelmi hálók; fémszövetek; huzaláruk; egyedi fémhálók.

 ( 210 ) M 13 03057

 ( 220 ) 2013.10.18.

 ( 731 )  GEOCHEM Földtani- és Környezetvédelmi Kutató, Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Kozármisleny (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).

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

 szereplővalamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03058

 ( 220 ) 2013.10.22.

 ( 731 )  Sysman Informatikai Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlés.

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

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

 ( 210 ) M 13 03059

 ( 220 ) 2013.10.22.

 ( 731 )  Sysman Informatikai Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kerchner Orsolya, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlés.

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

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

 ( 210 ) M 13 03062

 ( 220 ) 2013.10.22.

 ( 731 )  Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) ATTRAKTOR

 ( 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).

 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 03063

 ( 220 ) 2013.10.22.

 ( 731 )  Dani Márk, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erős Petra, Erős Petra 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; fagyasztott gyümölcsök;

 gyümölcshéj; kakaóvaj;kandírozott [cukrozott] gyümölcsök; magvak, feldolgozott; mogyorók, elkészített.

 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;csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládés mousse-ok [habok]; gyümölcs

 coulis-k [mártások]; kakaó.

 ( 210 ) M 13 03071

 ( 220 ) 2013.10.24.

 ( 731 )  Wienerberger Téglaipari Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Maráczi Zsolt, Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) okostégla

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült hordozható szerkezetek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03076

 ( 220 ) 2013.10.24.

 ( 731 )  Molnár Ferenc, Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektronikus hirdetőtáblák; fény jelzőkészülékek, fényt kibocsátó eszközök reklámcélokra, cégérek, térhatású

 készülékek, világító jelek, villogók [fényjelek].

  11    Világító berendezések és készülékek, LED-diódás világító berendezések.

  35    Reklámozás.

 ( 210 ) M 13 03078

 ( 220 ) 2013.10.24.

 ( 731 )  Aqua Szolgáltató Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Szigetköz területéről származó ásványvizek, szénsavas és szénsavmentes vizek, ásványvíz-, szénsavas és

 szénsavmentes víz alapú alkoholmentes italok.

 35    Szigetköz területéről származó ásványvizek, szénsavas és szénsavmentes vizek kis- és nagykereskedelme,

 hirdetése, reklámozása.

 ( 210 ) M 13 03081

 ( 220 ) 2013.10.24.

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

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

 ( 541 ) MATRIOSKA

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 13 03082

 ( 220 ) 2013.10.24.

 ( 731 )  Mokka Sas Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 13 03084

 ( 220 ) 2013.10.22.

 ( 731 )  Service 4 You Operation Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mészáros Izabella, Dr. Mészáros Izabella Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 591 )

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03085

 ( 220 ) 2013.10.22.

 ( 731 )  Gábossy Ádám, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kutasi Balázs, Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TOPPING CHESTER

 ( 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    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).

 ( 210 ) M 13 03126

 ( 220 ) 2013.10.29.

 ( 731 )  Szentkirályi Ásványvíz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

 és más készítmények italokhoz.

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03163

 ( 220 ) 2013.10.30.

 ( 731 )  Home2O Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nádas Béla,Nádas Béla Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AquaTon

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 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 03172

 ( 220 ) 2013.10.31.

 ( 731 )  Natural Solution Kft., Budakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Vitaminok, ásványok és nyomelemek, vitaminalapú kombinált készítmények, ásványokkal és nyomelemekkel

dúsított táplálkozási kiegészítők, vitaminkészítmények, multivitaminos készítmények, gyógynövények,

 étrendkiegészítők emberek és állatok számára.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03198

 ( 220 ) 2013.11.05.

 ( 731 )  Béres Gyógyszergyár 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.

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

 és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 13 03199

 ( 220 ) 2013.11.05.

 ( 731 )  Horváth Mónika, Budapest (HU)

 ( 541 ) BGAC - Angol napközi

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 13 03200

 ( 220 ) 2013.11.05.

 ( 731 )  Horváth Mónika, 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03201

 ( 220 ) 2013.11.05.

 ( 731 )  Horváth Mónika, Budapest (HU)

 ( 541 ) Boys and Girls Activity

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03213

 ( 220 ) 2013.11.06.

 ( 731 )  Chipita Industrial and Commercial Company S.A., Metamorphosis (GR)

 ( 740 )  Erős Ügyvédi Iroda/Squire Sanders & Dempsey (US) LLP, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tartósított és szárított gyümölcs és zöldség (mazsola); cukrozott gyümölcs (kandírozott citrom- és

narancshéj), datolya, dió, bármilyen típusú és formájú burgonya termék (sültburgonya, hasábburgonya,

burgonyaszirom, bundás burgonyapogácsa, krumpliropi);cukormázzal bevont gyümölcsfélék, mélyfagyasztott

gyümölcsök, gyümölcs szeletkék, gyümölcskocsonya, zselé, gyümölcs alapú snackételek, dzsemek,

gyömbérdzsem, lekvárok, amerikai mogyoróvaj, kompótok, kenyérre kenhető keverékek (mogyoró, nugát,

 vaníliavagy más ízben), étkezési olajok és zsírok.

 30    Kakaós termékek, vaníliás termékek, búzaliszt, étkezési liszt, gabonakészítmények és lisztek (kivéve állati

takarmányok), müzliszelet, gabona alapú snack ételek, emberi fogyasztásra készült gabonakészítmények

(zabpehely és más gabonából készült pelyhek),kukoricapehely, pattogatott kukorica, liszttartalmú ételek,

kenyérsütésre előre elkészített keverék; torta, teasütemény, palacsinta, süteménytészta, süteménypor, ehető torta
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dekoráció, rizstorta, rizs alapú snackételek, aromák süteményekhez, kenyér,zsemle, zsemlemorzsa, bármilyen

típusú kenyér termék (chips, ropi), kelttészta tekercs, ostya, ostyatekercs mogyoró-, nugát-, kakaókrémmel vagy

vaníliával töltve, piskótatekercs, croissant, piskóta, kétszersültek, kekszek, sütemények, péksütemények

éscukrászsütemények, diós/mogyorós cukrászsütemények, kakaó és csokoládé alap, csokoládé (bevonat), táblás

és töltött csokoládé, dióval/mogyoróval és/vagy gabonatermékkel és/vagy gyümölccsel és rizzsel töltött

 csokoládé, praliné, marcipán.

 ( 210 ) M 13 03214

 ( 220 ) 2013.11.06.

 ( 731 )  Chipita Industrial and Commercial Company S.A., Metamorphosis (GR)

 ( 740 )  Erős Ügyvédi Iroda/Squire Sanders & Dempsey (US) LLP, Budapest

 ( 541 ) 7DAYS Borseto

 ( 511 )  29    Tartósított és szárított gyümölcs és zöldség (mazsola); cukrozott gyümölcs (kandírozott citrom- és

narancshéj), datolya, dió, bármilyen típusú és formájú burgonya termék (sültburgonya, hasábburgonya,

burgonyaszirom, bundás burgonyapogácsa, krumpliropi);cukormázzal bevont gyümölcsfélék, mélyfagyasztott

gyümölcsök, gyümölcs szeletkék, gyümölcskocsonya, zselé, gyümölcs alapú snackételek, dzsemek,

gyömbérdzsem, lekvárok, amerikai mogyoróvaj, kompótok, kenyérre kenhető keverékek (mogyoró, nugát,

 vaníliavagy más ízben), étkezési olajok és zsírok.

 30    Kakaós termékek, vaníliás termékek, búzaliszt, étkezési liszt, gabonakészítmények és lisztek (kivéve állati

takarmányok), müzliszelet, gabona alapú snack ételek, emberi fogyasztásra készült gabonakészítmények

(zabpehely és más gabonából készült pelyhek),kukoricapehely, pattogatott kukorica, liszttartalmú ételek,

kenyérsütésre előre elkészített keverék; torta, teasütemény, palacsinta, süteménytészta, süteménypor, ehető torta

dekoráció, rizstorta, rizs alapú snackételek, aromák süteményekhez, kenyér,zsemle, zsemlemorzsa, bármilyen

típusú kenyér termék (chips, ropi), kelttészta tekercs, ostya, ostyatekercs mogyoró-, nugát-, kakaókrémmel vagy

vaníliával töltve, piskótatekercs, croissant, piskóta, kétszersültek, kekszek, sütemények, péksütemények

éscukrászsütemények, diós/mogyorós cukrászsütemények, kakaó és csokoládé alap, csokoládé (bevonat), táblás

és töltött csokoládé, dióval/mogyoróval és/vagy gabonatermékkel és/vagy gyümölccsel és rizzsel töltött

 csokoládé, praliné, marcipán.

 ( 210 ) M 13 03221

 ( 220 ) 2013.11.06.

 ( 731 )  Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Egészségügyi papír; papíráruk; papírmasé; papírtörülköző; papírzsebkendők; szalvéták, papírból;

 toalettkendők papírból.

 ( 210 ) M 13 03222

 ( 220 ) 2013.11.06.

 ( 731 )  Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Egészségügyi papír; papíráruk; papírmasé; papírtörülköző; papírzsebkendők; szalvéták, papírból;

 toalettkendők papírból.

 ( 210 ) M 13 03223
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 ( 220 ) 2013.11.06.

 ( 731 )  Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Egészségügyi papír; papíráruk; papírmasé; papírtörülköző; papírzsebkendők; szalvéták, papírból;

 toalettkendők papírból.

 ( 210 ) M 13 03230

 ( 220 ) 2013.11.06.

 ( 731 )  Mudrák Béla Tamás, Esztergom (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 03237

 ( 220 ) 2013.11.07.

 ( 731 )  Wang Lei, Budapest (HU)

 ( 541 ) J.B.P

 ( 511 )   25    Cipő, sportcipő, divatcipő.

 ( 210 ) M 13 03269

 ( 220 ) 2013.11.08.

 ( 731 )  Takeda GmbH, Konstanz (DE)

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

 ( 541 ) CONTROLOC MAGNA

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 03327

 ( 220 ) 2013.11.13.

 ( 731 )  Szarvasi Mozzarella Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Mozzarella sajtból lévő snackek, sajtrudak.

 ( 210 ) M 13 03399

 ( 220 ) 2013.11.21.

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

 ( 541 ) COLPORING

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 03400

 ( 220 ) 2013.11.21.

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

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 03401

 ( 220 ) 2013.11.21.

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

 ( 541 ) VELORRA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 03402

 ( 220 ) 2013.11.21.

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

 ( 541 ) VERIMMUS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 03620

 ( 220 ) 2013.11.29.

 ( 731 )  CYEB Energetikai Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CYEB

 ( 511 )   36    Energiakereskedelem.

  37    Építőipari kivitelezési, üzembe helyezési és karbantartási szolgáltatások.

  39    Áramszolgáltatás, gázszolgáltatás.

  42    Mérnöki tervezési és tanácsadási szolgáltatások; energia auditálás.

 ( 210 ) M 13 03690

 ( 220 ) 2013.12.09.

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

 ( 541 ) EGIVERIN

 ( 511 )  5    Receptköteles humán gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 03691

 ( 220 ) 2013.12.09.

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

 ( 541 ) EVERALL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 03692

 ( 220 ) 2013.12.09.

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

 ( 541 ) EVERESIST

 ( 511 )  5    Onkológiai és immunszupresszáns humán gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 03693

 ( 220 ) 2013.12.09.

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

 ( 541 ) EVERPLANT

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 210 ) M 13 03694

 ( 220 ) 2013.12.09.

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

 ( 541 ) EVER-TRANS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 164 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  211.630

 ( 151 )  2014.01.14.

 ( 210 )  M 13 03180

 ( 220 )  2013.10.31.

 ( 732 )  Mészáros Gábor, Fót (HU)

 ( 740 )  dr. Erős Petra, Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból;

fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; fapép karton [papíráru]; karakterek [számok és betűk]; karton; papír;

 papíráruk; regenerált cellulozlapok csomagoláshoz; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.

30 Csokoládé, csokoládé alapanyagok és ezzel kapcsolatos termékek; csokoládé; cukor; édesgyökér [cukrászáru];

édesítőszerek, (természetes); fahéj [fűszer]; fűszerek; fűszerek, ízesítők; gyömbér [fűszer]; gyümölcskocsonya,

zselé [cukrászáru]; ízesítőszerek; kakaó; kakaós termékek; kandiscukor; karamellák [cukorkák]; kávé;

 kávéaromák; méz; nádcukor szirup; pudingok; vanília [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló].

A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 13 02399

 ( 220 ) 2013.08.23.

 ( 731 )  SCHOCO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Hunyadfalvi Balázs, Veszprém

 ( 541 ) Happy toy

 ( 511 )  30    Bonbonok, (cukorkák); cukor; cukorkaáruk; csokoládé; karamellák (cukorkák); rágógumi; töltött cukorkák,

 fondan (cukrászáru); nyalóka.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  208.027

 ( 151 )  2013.12.03.

 ( 210 )  M 11 01879

 ( 220 )  2011.06.15.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 541 )  Múlt-kor

 ( 511 ) 35 Reklámfilmek előállítása; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése, telemarketing

 szolgáltatások; televíziós reklámozás.

38 Televíziós műsorszórás; műholdas átvitel; rádióadás; rádióadás (műsorszórás); teletext szolgáltatások;

 tudakozók; információs szolgáltatások ( rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján )

41 Rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; televíziós

 szolgáltatások.

 ( 111 )  211.164

 ( 151 )  2013.10.31.

 ( 210 )  M 03 04083

 ( 220 )  2003.10.01.

 ( 732 )  Árklub Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György szabadalmi ügyvivő, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MINI FINI

 ( 511 ) 30 Bonbonok (cukorkák); cukorkaáruk; csokoládé; csokoládéalapú italok; kakaós termékek; karamella

 (cukorkák); kekszek; piskóták.

 39 Áruk csomagolása; termékek csomagolása.

 ( 111 )  211.166

 ( 151 )  2013.11.04.

 ( 210 )  M 12 03167

 ( 220 )  2012.09.04.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Inno R

 ( 511 )  3 Kozmetikai cikkek, kivéve: hajápoló szerek; fogkrémek.

5 Gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú állatgyógyászati készítmények, kivéve légzőszervi betegségek

és asztma kezelésére szolgáló készítmények; gyógynövény vagy gyógynövény kivonat alapú egészségügyi

készítmények gyógyászati használatra, kivévelégzőszervi betegségek és asztma kezelésére szolgáló

 készítmények.

 30 Tea.

 ( 111 )  211.516

 ( 151 )  2013.12.10.

 ( 210 )  M 13 01031

 ( 220 )  2013.04.17.

 ( 732 )  City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet, Budapest (HU)
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( 554 )

 ( 511 )  38 Távközlési, internetes és weboldal szolgáltatás.

 39 Áru- és személyszállítás, szállítással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  211.523

 ( 151 )  2013.12.13.

 ( 210 )  M 13 00632

 ( 220 )  2013.03.08.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  211.524

 ( 151 )  2013.12.12.

 ( 210 )  M 13 02211

 ( 220 )  2013.08.02.

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

 ( 541 )  YOGLEN

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.525

 ( 151 )  2013.12.12.

 ( 210 )  M 13 02208

 ( 220 )  2013.08.02.

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

 ( 541 )  CURELLUS

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.526

 ( 151 )  2013.12.12.

 ( 210 )  M 13 02207

 ( 220 )  2013.08.02.

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

 ( 541 )  BI-HART

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.527

 ( 151 )  2013.12.12.

 ( 210 )  M 13 02210
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 ( 220 )  2013.08.02.

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

 ( 541 )  HARRIMON

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.528

 ( 151 )  2013.12.12.

 ( 210 )  M 13 01022

 ( 220 )  2013.04.17.

 ( 732 )  BTG INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gazdag Barna, Budaörs

 ( 541 )  VILKIBO

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

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

kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

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

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

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

 számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

 az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.529

 ( 151 )  2013.12.12.

 ( 210 )  M 13 01426

 ( 220 )  2013.05.24.

 ( 732 )  "SEAWING" Fejlesztő és Szolgáltató Kft., Székesfehérvár (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9 Adatfeldolgozó készülékek; akkumulátor- és elemtöltők; elektromos akkumulátorok, antennák, elektronikus

jeladók, fémdetektorok ipari vagy katonai használatra, fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek, hangvisszaadó

készülékek, időregisztráló készülékek;integrált áramkörök, interfészek [informatika], jegy automaták, kódolt

mágneskártyák, mágneses személyazonosító karkötők; memóriakártyák, intelligens mikro kártyák;

mikroprocesszorok; nyomtatott áramköri lapok; nyomtatott áramkörök; parkolóórák;pénztárgépek;

 számítógépprogramok, vonalkód leolvasók.

38 Digitális fájlok továbbítása, számítógép terminálok közötti összeköttetések, elektronikus levelezés, e-mail;

 információszolgáltatás.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok

digitalizálása [ szkennelés]; grafikai szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete;
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információtechnológia [IT] tanácsadó szolgáltatások;számítógép programok adatainak és adatoknak az

átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver

tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépesrendszerek

elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése;

számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása;

számítógépprogramok korszerűsítése;számítógépprogramok kölcsönzése; számítógépprogramozás;

 számítógép-szoftver fenntartása; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS].

 ( 111 )  211.530

 ( 151 )  2013.12.12.

 ( 210 )  M 13 01430

 ( 220 )  2013.05.22.

 ( 732 )  Auto Rad Controlle Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. 100%, Szigethalom (HU)

  
( 546 )

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

 valamennyi áru).

 ( 111 )  211.531

 ( 151 )  2013.12.12.

 ( 210 )  M 13 01808

 ( 220 )  2013.06.24.

 ( 732 )  Pizza Hut International, LLC, Plano, Texas (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Pizza; pizza szószok; pizza pite kérgek; pizza tészta.

 ( 111 )  211.532

 ( 151 )  2013.12.12.

 ( 210 )  M 13 01427

 ( 220 )  2013.05.24.

 ( 732 )  "SEAWING" Fejlesztő és Szolgáltató Kft., Székesfehérvár (HU)

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

 ( 541 )  BELÉPÉS EGY BIZTONSÁGOS VILÁGBA

 ( 511 ) 9 Adatfeldolgozó készülékek; akkumulátor- és elemtöltők; elektromos akkumulátorok, antennák, elektronikus

jeladók, fémdetektorok ipari vagy katonai használatra, fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek, hangvisszaadó

készülékek, időregisztráló készülékek;integrált áramkörök, interfészek [informatika], jegy automaták, kódolt

mágneskártyák, mágneses személyazonosító karkötők; memóriakártyák, intelligens mikro kártyák;

mikroprocesszorok; nyomtatott áramköri lapok; nyomtatott áramkörök; parkolóórák;pénztárgépek;

 számítógépprogramok, vonalkód leolvasók.

38 Digitális fájlok továbbítása, számítógép terminálok közötti összeköttetések, elektronikus levelezés, e-mail;

 információszolgáltatás.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok

digitalizálása [ szkennelés]; grafikai szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete;

információtechnológia [IT] tanácsadó szolgáltatások;számítógép programok adatainak és adatoknak az

átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver
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tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépesrendszerek

elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése;

számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása;

számítógépprogramok korszerűsítése;számítógépprogramok kölcsönzése; számítógépprogramozás;

 számítógép-szoftver fenntartása; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS].

 ( 111 )  211.533

 ( 151 )  2013.12.12.

 ( 210 )  M 13 00639

 ( 220 )  2013.03.08.

 ( 732 )  Első Mádi Borház Kft., Mád (HU)

  

( 554 )

 ( 511 )  33 Tokaj eredetmegjelölés területésről származó borok.

 ( 111 )  211.534

 ( 151 )  2013.12.13.

 ( 210 )  M 13 01707

 ( 220 )  2013.06.13.

 ( 732 )  Einar Group Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 541 )  KOOLKIDS

 ( 511 )  9 Napszemüvegek; szemüvegek [optika]; szemüvegkeretek; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok.

 ( 111 )  211.535

 ( 151 )  2013.12.13.

 ( 210 )  M 13 01710

 ( 220 )  2013.06.13.

 ( 732 )  Einar Group Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 541 )  MLOOK

 ( 511 )  9 Napszemüvegek; szemüvegek [optika]; szemüvegkeretek; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok.
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 ( 111 )  211.536

 ( 151 )  2013.12.13.

 ( 210 )  M 13 01709

 ( 220 )  2013.06.13.

 ( 732 )  Einar Group Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 541 )  VIEWOPTICS

 ( 511 )  9 Napszemüvegek; szemüvegek [optika]; szemüvegkeretek; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok.

 ( 111 )  211.537

 ( 151 )  2013.12.13.

 ( 210 )  M 13 01708

 ( 220 )  2013.06.13.

 ( 732 )  Einar Group Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 541 )  ABORIGINAL

 ( 511 )  9 Napszemüvegek; szemüvegek [optika]; szemüvegkeretek; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok.

 ( 111 )  211.538

 ( 151 )  2013.12.16.

 ( 210 )  M 12 01291

 ( 220 )  2012.04.17.

 ( 732 )  Felleg Attila 1/2, Budapest (HU)

 Ujj Péter Tamás 1/2, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Női szépség és modellversennyel kapcsolatos hirdetés és reklámozás.

 41 Kulturális szolgáltatások, modell és szépségversenyek szervezése és lebonyolítása, szórakoztatás.

A rovat 20 darab közlést tartalmaz. 
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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 12 02933

 ( 220 ) 2012.08.14.

 ( 731 )  SKYFILM STÚDIÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) SKYFILM

 ( 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 12 03932

 ( 220 ) 2012.10.17.

 ( 731 )  Gradiens Termékfejlesztő Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai cikkek; kozmetikai bőrápoló szerek; kozmetikai szerek; összehúzó/vérzéselállító szerek

 kozmetikai használatra.

 5    Egészségügyi készítmény gyógyászati használatra; gyógynövények; tinktúrák gyógyászati használatra.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom részleges megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt

 ( 111 ) 137.754

 ( 732 ) Astellas Pharma Inc., Tokyo (JP)

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

 ( 111 ) 207.740

 ( 732 ) Bábolna Élelmiszeripari Kft., Budapest (HU)

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

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  144.586

 ( 732 )  Bayer Oy, Turku (FI)

 ( 111 )  180.832

 ( 732 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 111 )  181.030

 ( 732 )  Daniella Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  116.218

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

 ( 111 )  148.959

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

 ( 111 )  159.167

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

 ( 111 )  162.313

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

 ( 111 )  165.807

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

 ( 111 )  165.808

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

 ( 111 )  166.759

 ( 732 )  Gyula Város Önkörmányzata, Gyula (HU)

 ( 111 )  168.862

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

 ( 111 )  168.863

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

 ( 111 )  168.864

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

 ( 111 )  168.865

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

 ( 111 )  168.866

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

 ( 111 )  168.867

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

 ( 111 )  184.959

 ( 732 )  Dobos Ferenc Péter, Budapest (HU)

 ( 111 )  185.298

 ( 732 )  Dobos Ferenc Péter, Budapest (HU)

 ( 111 )  191.022

 ( 732 )  Dobos Ferenc Péter, Budapest (HU)
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 ( 111 )  191.420

 ( 732 )  Dobos Ferenc Péter, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.635

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

 ( 111 )  199.637

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

 ( 111 )  199.638

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

 ( 111 )  199.639

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

 ( 111 )  199.640

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

 ( 111 )  203.663

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

 ( 111 )  206.459

 ( 732 )  Dobos Ferenc Péter, Budapest (HU)

A rovat 24 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  133.912

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  136.362

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  172.366

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  184.332

 ( 732 )  "MOGYI" Kereskedelmi Kft., Csávoly (HU)

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

 ( 111 )  184.333

 ( 732 )  "MOGYI" Kereskedelmi Kft., Csávoly (HU)

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

 ( 111 )  185.871

 ( 732 )  "MOGYI" Kereskedelmi Kft., Csávoly (HU)
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 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  188.853

 ( 732 )  "MOGYI" Kereskedelmi Kft., Csávoly (HU)

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

 ( 111 )  190.582

 ( 732 )  "MOGYI" Kereskedelmi Kft., Csávoly (HU)

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

 ( 111 )  190.904

 ( 732 )  "MOGYI" Kereskedelmi Kft., Csávoly (HU)

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

 ( 111 )  199.507

 ( 732 )  "MOGYI" Kft., Csávoly (HU)

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

 ( 111 )  209.037

 ( 732 )  "MOGYI" Kereskedelmi Kft., Csávoly (HU)

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

A rovat 11 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  133.912

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 111 )  136.362

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 111 )  172.366

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 111 )  184.332

 ( 732 )  "MOGYI" Kereskedelmi Kft., Csávoly (HU)

 ( 111 )  184.333

 ( 732 )  "MOGYI" Kereskedelmi Kft., Csávoly (HU)

 ( 111 )  185.871

 ( 732 )  "MOGYI" Kereskedelmi Kft., Csávoly (HU)

 ( 111 )  199.507

 ( 732 )  "MOGYI" Kft., Csávoly (HU)

 ( 111 )  209.037

 ( 732 )  "MOGYI" Kereskedelmi Kft., Csávoly (HU)
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A rovat 8 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  125.833

 ( 732 )  Bayer Oy, Turku (FI)

 ( 111 )  144.586

 ( 732 )  Bayer Oy, Turku (FI)

 ( 111 )  149.460

 ( 732 )  Bayer Oy, Turku (FI)

 ( 111 )  153.228

 ( 732 )  Bayer Oy, Turku (FI)

 ( 111 )  180.832

 ( 732 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 111 )  202.284

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

 ( 111 )  202.392

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

 ( 111 )  206.509

 ( 732 )  WorkWith Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

A rovat 8 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 13 01590

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

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

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 13 02086

 ( 731 )  Magyar Természetjáró Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gál András Levente, Gál és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 210 )  M 12 04201

 ( 731 )  Benő Éva 1/3, Budapest (HU)

 Kozma Simon 1/3, Budapest (HU)

 Zékány Tímea 1/3, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 13 01891

 ( 731 )  Zhang Qinli, Budapest (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  832.214

  

( 546 )

 ( 511 )  25, 35, 43-44

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  962.366

  
( 546 )

 ( 511 )  14, 35, 37

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  993.275

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.010.062

 ( 541 )  ENGLISH HOME

 ( 511 )  3-5, 8-11, 14, 20-22, 24-27, 35

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.084.471

 ( 541 )  KaliSel

 ( 511 )  5, 30

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.124.636

  

( 546 )

 ( 511 )  30, 32-33

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.166.961

  

( 546 )
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 ( 511 )  7, 9, 11

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.175.875

 ( 541 )  MANTEXIN

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.175.876

 ( 541 )  SEGOSANA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.175.937

 ( 541 )  LIBERTEX

 ( 511 )  9, 36, 42

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.175.959

 ( 541 )  NeoProstenal

 ( 511 )  5, 29-30

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.175.981

 ( 541 )  Elastimax

 ( 511 )  5, 29-30

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.176.006

  

( 546 )

 ( 511 )  39, 41, 43

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.176.023
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( 546 )

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.176.026

 ( 541 )  Cross X

 ( 511 )  28, 35

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.176.081

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.176.123

 ( 541 )  IVADILOL

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.176.125

 ( 541 )  METOROLAN

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.176.128

  

( 546 )

 ( 511 )  20, 24, 27, 35

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.176.139
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( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.176.163

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 35, 39, 41

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.176.193

  

( 546 )

 ( 511 )  29, 31

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.176.242

 ( 541 )  Dr. med. Henrich ProVegan

 ( 511 )  41-42, 44

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.176.271

  

( 546 )

 ( 511 )  16, 41, 45

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013
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 ( 111 )  1.176.363

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 38, 41-42

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.176.369

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.176.374

  

( 546 )

 ( 511 )  7, 12, 37

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.176.386

 ( 541 )  STIMULEN

 ( 511 )  5, 30

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.176.409

  

( 546 )

 ( 511 )  33, 35

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.176.419
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( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.176.465

 ( 541 )  UNIKA

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.176.493

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 22

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.176.506

  

( 546 )

 ( 511 )  25, 35

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.176.513

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 21

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.176.525

  

( 546 )

 ( 511 )  11, 35

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.176.529
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( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.176.602

 ( 541 )  DE-AGE SOLUTION

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.176.680

  
( 546 )

 ( 511 )  29-30, 35

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.176.684

  

( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2013.10.03.

 ( 450 )  GAZ 38/2013

 ( 111 )  1.176.846

 ( 541 )  VITAMIN POWER

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.176.857

  ( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.176.865
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( 546 )

 ( 511 )  6-7, 37, 39-40, 42

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.176.913

  

( 546 )

 ( 511 )  1-5

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.176.979

 ( 541 )  EHR European Holiday Rentals

 ( 511 )  36, 39, 43

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.177.012

  

( 546 )

 ( 511 )  20, 24, 35

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.177.048

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.177.054

 ( 541 )  LUMERA

 ( 511 )  22, 24

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013
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 ( 111 )  1.177.057

 ( 541 )  MIEUX VIVRE

 ( 511 )  1-42

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.177.063

  

( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.177.066

 ( 541 )  matodress

 ( 511 )  10, 25

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.177.067

  

( 546 )

 ( 511 )  2, 19

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.177.070

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30, 32

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.177.163

 ( 541 )  WORDSHARING PARTNERS

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.177.192

  ( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.177.228
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( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.177.231

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 12, 37

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.177.257

 ( 541 )  PANDINUS

 ( 511 )  18, 25, 28

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.177.272

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.177.322

  
( 546 )

 ( 511 )  14

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.177.347

  

( 546 )

 ( 511 )  14, 18, 25

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.177.448

  

( 546 )

 ( 511 )  12, 37
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 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.177.472

  

( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.177.542

 ( 541 )  PLAYTIME FANTASY

 ( 511 )  29-30, 41

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.177.543

 ( 541 )  ORIFLAME MANFUL

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.177.629

 ( 541 )  grey cardinal

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.177.631

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.177.638

  ( 546 )

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.177.672
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( 546 )

 ( 511 )  35-37, 39, 42-43, 45

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.177.674

 ( 541 )  Kenny & co

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

 ( 111 )  1.177.681

  

( 546 )

 ( 511 )  16, 39

 ( 580 )  2013.10.10.

 ( 450 )  GAZ 39/2013

A rovat 70 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  1.031.993

 ( 151 )  2014.01.03.

 ( 111 )  1.048.464

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.083.826

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.084.287

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.091.700

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.107.856

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.120.490

 ( 151 )  2014.01.03.

 ( 111 )  1.147.943

 ( 151 )  2014.01.03.

 ( 111 )  1.159.611

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.159.720

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.159.754

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.159.768

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.159.786

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.159.811

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.159.837

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.159.877

 ( 151 )  2014.01.06.
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 ( 111 )  1.159.878

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.159.893

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.159.934

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.159.958

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.159.995

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.160.013

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.160.021

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.160.060

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.160.065

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.160.076

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.160.077

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.160.132

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.160.138

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.160.139

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.160.166

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.160.172

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.160.184

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.160.202
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 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.160.212

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.160.240

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.160.241

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.160.282

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.160.288

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.160.293

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.160.305

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.160.312

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.160.329

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.160.330

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.160.342

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.160.343

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.160.446

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.161.332

 ( 151 )  2014.01.03.

 ( 111 )  1.161.348

 ( 151 )  2014.01.03.

 ( 111 )  1.161.359

 ( 151 )  2014.01.03.

 ( 111 )  1.161.360

 ( 151 )  2014.01.03.
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 ( 111 )  1.161.361

 ( 151 )  2014.01.03.

 ( 111 )  1.161.379

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.161.428

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.161.436

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.161.442

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.161.504

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.161.508

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.161.516

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.161.529

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.161.551

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.161.592

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.161.605

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.161.608

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.161.681

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.161.688

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.161.748

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.161.784

 ( 151 )  2014.01.06.
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 ( 111 )  1.161.790

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.161.830

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.161.953

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.161.961

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.161.987

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.162.067

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.162.072

 ( 151 )  2014.01.06.

 ( 111 )  1.162.078

 ( 151 )  2014.01.06.

A rovat 76 darab közlést tartalmaz. 
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