
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  205.847

 ( 151 )  2012.02.28.

 ( 210 )  M 08 01544

 ( 220 )  2008.04.30.

 ( 732 )  A Második Produkció Kft., Bokor (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat), digitális képfelvételezés, fényképészet,

filmgyártás, fogadások tervezése (szórakoztatás), fotóriportok készítése, könyvkiadás, kulturális vagy nevelési

célú kiállítások szervezése, oktatás, online elérhető elektronikus publikációk, rádió- és televízió-programok

készítése, riporteri szolgáltatások, show-műsorok, televíziós szolgáltatás, videofilmgyártás, videofilmezés, az

összes felsorolt szolgáltatással kapcsolatban kivéve autó és autómotoros témájú papír alapú és elektronikus lapok

 kiadása.

 ( 111 )  206.702

 ( 151 )  2012.07.24.

 ( 210 )  M 11 02030

 ( 220 )  2011.06.28.

 ( 732 )  Szabó Attila, Szentendre (HU)

 Tóth Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsuk Zsófia, Budapest

 ( 541 )  KÁVÉPONT

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  43    Időleges szállásadás.

 ( 111 )  207.570

 ( 151 )  2012.10.08.

 ( 210 )  M 11 03036

 ( 220 )  2011.09.27.

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

 Bora Ital-nagykereskedelmi Kft., Békéscsaba (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  212.362

 ( 151 )  2014.03.24.
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 ( 210 )  M 13 01845

 ( 220 )  2013.06.28.

 ( 732 )  Lin Lianfen, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  212.513

 ( 151 )  2014.04.16.

 ( 210 )  M 13 02409

 ( 220 )  2013.08.26.

 ( 732 )  Tóth Zoltán Antal, Szeged (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében 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 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.514

 ( 151 )  2014.04.16.

 ( 210 )  M 13 02603

 ( 220 )  2013.09.10.

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

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

 ( 541 )  XYLENN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények és szerek.

 ( 111 )  212.515

 ( 151 )  2014.04.16.

 ( 210 )  M 13 02605

 ( 220 )  2013.09.10.

 ( 732 )  Mező Borbála, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve
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 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák és gyertyabelek világításra.

 ( 111 )  212.517

 ( 151 )  2014.04.16.

 ( 210 )  M 13 02804

 ( 220 )  2013.09.27.

 ( 732 )  ZALAKERÁMIA ZRT., Tófej (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Ferenc István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok.

 ( 111 )  212.518

 ( 151 )  2014.04.16.

 ( 210 )  M 13 02814

 ( 220 )  2013.09.30.

 ( 732 )  Metalelektro Méréstechnikai Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Ortopéd lábbelik; ortopédiai cipőtalpak; cipők, csizmák gyógyászati használatra; diagnosztikai készülékek

gyógyászati használatra; cipők és csizmák sarokrészeibe helyezhető erőmérő cellák gyógyászati használatra;

 diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; járásvizsgálati eszköz; orvostechnikai segédeszközök.

  25    Sport cipők, sport lábbelik, cipősarkak.

  44    Orvosi szolgáltatás, járás vizsgálati szolgáltatás.

 ( 111 )  212.537

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 02932

 ( 220 )  2013.10.08.

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.538

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 02523

 ( 220 )  2013.09.04.

 ( 732 )  Sweeting International Kft., Feketeerdő (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 10. szám, 2014.05.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M973



  

( 546 )

 ( 511 )   30    Tejkaramella.

 ( 111 )  212.539

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 02534

 ( 220 )  2013.09.04.

 ( 732 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)

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

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.540

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 02533

 ( 220 )  2013.09.04.

 ( 732 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  212.541

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 02918

 ( 220 )  2013.10.07.

 ( 732 )  Biosolutions Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Lafferton Fodrászat - Helyrehozzuk Elrontott Frizuráját!

 ( 511 )   44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  212.542

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 02934

 ( 220 )  2013.10.08.

 ( 732 )  ENTEOS Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Könyvelés, adatrögzítés, üzleti tanácsadás.

  42    Dokumentumok digitalizálása.

 ( 111 )  212.543

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 01759

 ( 220 )  2013.06.19.

 ( 732 )  COFIDIS Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)

 ( 541 )  Fapados Kölcsön

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység;

hitelirodák; hitelkártya szolgáltatások; hitelkártyák kibocsátása; információk nyújtása biztosítási ügyekben;

jelzálog-hitelezés; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett; pénzügyi információk

nyújtása; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetéses

hitelnyújtás; telebank szolgáltatások; tőkekihelyezés, tőkeberuházás; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése;

 zálogkölcsönzés.

 ( 111 )  212.544

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 03130

 ( 220 )  2013.10.29.

 ( 732 )  Partner in Pet Food Hungária Kft., Budaörs (HU)

 ( 541 )  Dalmi

 ( 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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  212.545

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 02336

 ( 220 )  2013.08.16.

 ( 732 )  Lucza Árpád, Táborfalva (HU)

 ( 740 )  dr. Mátyás Péter, Mátyás Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.546

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 02723

 ( 220 )  2013.09.19.

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

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

 ( 541 )  DIUSS

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.547

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 01361

 ( 220 )  2013.05.17.

 ( 732 )  Török Csaba, Szeged (HU)

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

 ( 541 )  2HA Szőlőbirtok és Pincészet

 ( 511 )   33    Bor.

 ( 111 )  212.548

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 02144

 ( 220 )  2013.07.25.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  212.549

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 03126

 ( 220 )  2013.10.29.

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

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
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( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.550

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 02526

 ( 220 )  2013.09.04.

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

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

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

 ( 111 )  212.552

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 02921

 ( 220 )  2013.10.07.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  212.553

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 01366
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 ( 220 )  2013.05.17.

 ( 732 )  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

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

hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón

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

teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton pl. telefonon, mobil

 telefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

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

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

kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési

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

lízing; életjáradék és nyugdíjfolyósítási valamint biztosítási 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 és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális

 tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  212.554

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 01367

 ( 220 )  2013.05.17.

 ( 732 )  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, szórólapok filmek 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 úton pl. telefonon, mobil

 telefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

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

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

kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési

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

lízing; életjáradék és nyugdíjfolyósítási valamint biztosítási 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;
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pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális

 tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  212.555

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 03327

 ( 220 )  2013.11.13.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  212.556

 ( 151 )  2014.04.22.

 ( 210 )  M 13 02928

 ( 220 )  2013.10.08.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  212.559

 ( 151 )  2014.04.23.

 ( 210 )  M 13 02979

 ( 220 )  2013.10.11.

 ( 732 )  Leo Goldberger de Buday, Evreux (FR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GOLDBERGER

 ( 511 )   41    Kiállításszervezés; múzeumi szolgáltatások.

 ( 111 )  212.560

 ( 151 )  2014.04.23.

 ( 210 )  M 13 02585

 ( 220 )  2013.09.09.

 ( 732 )  E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, Wilmington, Delaware 19898 (US)

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

 ( 541 )  ADROIT

 ( 511 )  5    Gyomirtó szerek, gombaölő szerek, rovarirtó szerek.

 ( 111 )  212.561

 ( 151 )  2014.04.23.

 ( 210 )  M 13 02591
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 ( 220 )  2013.09.10.

 ( 732 )  Aquarius-Linked Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  GRANTIS

 ( 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).

 ( 111 )  212.562

 ( 151 )  2014.04.23.

 ( 210 )  M 13 01040

 ( 220 )  2013.04.18.

 ( 732 )  Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., Nagyigmánd (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   31    Tápanyagok állatok számára.

 ( 111 )  212.563

 ( 151 )  2014.04.23.

 ( 210 )  M 13 02994

 ( 220 )  2013.10.15.

 ( 732 )  Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  212.564

 ( 151 )  2014.04.23.

 ( 210 )  M 13 02003

 ( 220 )  2013.07.12.

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

 ( 740 )  dr. Horváth Edina Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 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.

 ( 111 )  212.565
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 ( 151 )  2014.04.23.

 ( 210 )  M 13 02800

 ( 220 )  2013.09.26.

 ( 732 )  Profi Drink Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

  35    Sörök forgalmazása.

 ( 111 )  212.566

 ( 151 )  2014.04.23.

 ( 210 )  M 13 02995

 ( 220 )  2013.10.15.

 ( 732 )  Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GREIF

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  212.567

 ( 151 )  2014.04.23.

 ( 210 )  M 13 02982

 ( 220 )  2013.10.14.

 ( 732 )  Makó László, Kistarcsa (HU)

 ( 740 )  dr. Tass Balázs, Pilisszentiván

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.569

 ( 151 )  2014.04.24.

 ( 210 )  M 13 02556

 ( 220 )  2013.09.06.

 ( 732 )  Udvar Henriette Tímea, Ózd (HU)
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( 546 )

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

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

 ( 111 )  212.570

 ( 151 )  2014.04.24.

 ( 210 )  M 13 02553

 ( 220 )  2013.09.04.

 ( 732 )  Wang Shaoshan, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Ágyneműk, törölköző, függöny.

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

 ( 111 )  212.571

 ( 151 )  2014.04.24.

 ( 210 )  M 13 02552

 ( 220 )  2013.09.04.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  212.572

 ( 151 )  2014.04.24.

 ( 210 )  M 13 02542

 ( 220 )  2013.09.04.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  212.573
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 ( 151 )  2014.04.24.

 ( 210 )  M 13 02543

 ( 220 )  2013.09.04.

 ( 732 )  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

nagykereskedelme, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

 kiskereskedelmi célokból.

 ( 111 )  212.574

 ( 151 )  2014.04.24.

 ( 210 )  M 13 02760

 ( 220 )  2013.09.23.

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Grahamita

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

 ( 111 )  212.575

 ( 151 )  2014.04.24.

 ( 210 )  M 13 02759

 ( 220 )  2013.09.23.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  212.576

 ( 151 )  2014.04.24.

 ( 210 )  M 13 02757

 ( 220 )  2013.09.23.

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

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.577

 ( 151 )  2014.04.24.

 ( 210 )  M 13 02755

 ( 220 )  2013.09.23.
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 ( 732 )  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.

 ( 111 )  212.578

 ( 151 )  2014.04.24.

 ( 210 )  M 13 02754

 ( 220 )  2013.09.23.

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Életrevaló Ízek

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

 ( 111 )  212.579

 ( 151 )  2014.04.24.

 ( 210 )  M 13 02742

 ( 220 )  2013.09.20.

 ( 732 )  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;

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).

 ( 111 )  212.580

 ( 151 )  2014.04.24.

 ( 210 )  M 13 02351

 ( 220 )  2013.08.21.

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

 ( 740 )  László Jenő Csaba, Békéscsaba
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( 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).

 ( 111 )  212.581

 ( 151 )  2014.04.24.

 ( 210 )  M 13 02349

 ( 220 )  2013.08.21.

 ( 732 )  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 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.582

 ( 151 )  2014.04.24.

 ( 210 )  M 13 02348

 ( 220 )  2013.08.21.

 ( 732 )  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 szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  212.583

 ( 151 )  2014.04.24.

 ( 210 )  M 13 02347

 ( 220 )  2013.08.21.

 ( 732 )  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 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.599

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02194

 ( 220 )  2013.07.31.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  212.608

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 03237

 ( 220 )  2013.11.07.

 ( 732 )  Wang Lei, Budapest (HU)

 ( 541 )  J.B.P

 ( 511 )   25    Cipő, sportcipő, divatcipő.

 ( 111 )  212.609

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 03057

 ( 220 )  2013.10.18.

 ( 732 )  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 vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.610

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 03055

 ( 220 )  2013.10.21.

 ( 732 )  Murár István, Dunaújváros (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  212.619

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02654

 ( 220 )  2013.09.16.

 ( 732 )  Gondosch János, Fót (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  212.620

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02653

 ( 220 )  2013.09.16.

 ( 732 )  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.
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 ( 111 )  212.623

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02476

 ( 220 )  2013.08.29.

 ( 732 )  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, reklámszövegek szerkesztése, 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.

 ( 111 )  212.624

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 03269

 ( 220 )  2013.11.08.

 ( 732 )  Takeda GmbH, Konstanz (DE)

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

 ( 541 )  CONTROLOC MAGNA

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  212.625

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02674

 ( 220 )  2013.09.18.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  212.626

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 01897

 ( 220 )  2013.08.29.

 ( 732 )  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].

 ( 111 )  212.627
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 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 01898

 ( 220 )  2013.08.29.

 ( 732 )  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].

 ( 111 )  212.628

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02662

 ( 220 )  2013.09.17.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  212.629

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02673

 ( 220 )  2013.09.18.

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

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

 ( 111 )  212.630

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02675

 ( 220 )  2013.09.18.

 ( 732 )  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).
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 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).

 ( 111 )  212.631

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 03059

 ( 220 )  2013.10.22.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  212.632

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02671

 ( 220 )  2013.09.18.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  212.633

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 03071

 ( 220 )  2013.10.24.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  212.634

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 03076

 ( 220 )  2013.10.24.

 ( 732 )  Molnár Ferenc, Békéscsaba (HU)

  

( 546 )
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 ( 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.

 ( 111 )  212.635

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02862

 ( 220 )  2013.10.02.

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

 ( 541 )  ProxerLock

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

 ( 111 )  212.636

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02663

 ( 220 )  2013.09.17.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  212.637

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02666

 ( 220 )  2013.09.16.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  212.638

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02681

 ( 220 )  2013.09.18.
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 ( 732 )  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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.639

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02870

 ( 220 )  2013.10.03.

 ( 732 )  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 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.640

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02679

 ( 220 )  2013.09.18.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  212.641

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02680

 ( 220 )  2013.09.18.

 ( 732 )  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
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 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 111 )  212.642

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02866

 ( 220 )  2013.10.03.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  212.643

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 03058

 ( 220 )  2013.10.22.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  212.644

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02283

 ( 220 )  2013.08.09.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  212.645

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02677

 ( 220 )  2013.09.18.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  212.646

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02871

 ( 220 )  2013.10.03.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok és pezsgők.

 ( 111 )  212.647

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02872

 ( 220 )  2013.10.03.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok és pezsgők.

 ( 111 )  212.648

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02678

 ( 220 )  2013.09.18.

 ( 732 )  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).
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 ( 111 )  212.649

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02863

 ( 220 )  2013.10.02.

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

 ( 541 )  ProxerGate

 ( 511 )  6    Fémkapuk; forgósorompók fémből.

  19    Kapuk, nem fémből.

 ( 111 )  212.650

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02873

 ( 220 )  2013.10.03.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok és pezsgők.

 ( 111 )  212.651

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 03062

 ( 220 )  2013.10.22.

 ( 732 )  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 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.652

 ( 151 )  2014.04.28.

 ( 210 )  M 13 02676

 ( 220 )  2013.09.18.

 ( 732 )  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).
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 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).

 ( 111 )  212.656

 ( 151 )  2014.04.29.

 ( 210 )  M 13 03063

 ( 220 )  2013.10.22.

 ( 732 )  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,

fűszeres mártások; fűszerek; jég; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládés mousse-ok [habok]; gyümölcs

 coulis-k [mártások]; kakaó.

 ( 111 )  212.664

 ( 151 )  2014.04.29.

 ( 210 )  M 13 00927

 ( 220 )  2013.04.09.

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.671

 ( 151 )  2014.04.30.

 ( 210 )  M 13 01933

 ( 220 )  2013.07.05.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó tej alapanyagokból készülő sajtok.
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  35    Marketing és kommunikációs tevékenységek.

 41    Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching (tréning); egészségvédő klubok

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 és lebonyolítása; 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).

 ( 111 )  212.672

 ( 151 )  2014.04.30.

 ( 210 )  M 13 02912

 ( 220 )  2013.10.07.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  212.673

 ( 151 )  2014.04.30.

 ( 210 )  M 13 02712

 ( 220 )  2013.09.19.

 ( 732 )  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 szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  212.674

 ( 151 )  2014.04.30.

 ( 210 )  M 13 02711

 ( 220 )  2013.09.19.

 ( 732 )  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 szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.675

 ( 151 )  2014.04.30.

 ( 210 )  M 13 02511

 ( 220 )  2013.09.03.

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

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

 ( 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).

 ( 111 )  212.676

 ( 151 )  2014.04.30.

 ( 210 )  M 13 02913

 ( 220 )  2013.10.07.

 ( 732 )  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.
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.677

 ( 151 )  2014.04.30.

 ( 210 )  M 13 03691

 ( 220 )  2013.12.09.

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

 ( 541 )  EVERALL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  212.681

 ( 151 )  2014.04.30.

 ( 210 )  M 13 02816

 ( 220 )  2013.09.30.

 ( 732 )  ERDÉRT-TUZSÉR Zrt., Tuzsér (HU)

 ( 740 )  dr. Morvay Boldizsár ügyvéd, Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ERDÉRT

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

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

 valamennyi áru).

 ( 111 )  212.682

 ( 151 )  2014.04.30.

 ( 210 )  M 13 02815

 ( 220 )  2013.09.30.

 ( 732 )  Ripassa Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 )  PharmaPlaza

 ( 511 )   42    Web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  212.683

 ( 151 )  2014.04.30.

 ( 210 )  M 13 02808

 ( 220 )  2013.09.27.

 ( 732 )  Liu Xiu Qun, Budapest (HU)

 ( 541 )  Abababy

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések 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; automata elosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő

készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó

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

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémből és nem nemesfém

bevonattal), fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével), kefegyártáshoz használt anyagok, takarító

eszközök, vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget), üveg, porcelán és

fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).
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 28    Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

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

 ( 111 )  212.684

 ( 151 )  2014.04.30.

 ( 210 )  M 13 02820

 ( 220 )  2013.09.30.

 ( 732 )  Nehéz Kő Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számológépek; adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.685

 ( 151 )  2014.04.30.

 ( 210 )  M 13 01443

 ( 220 )  2013.05.27.

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

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

 ( 541 )  A Forrás Válasza- AFV

 ( 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.

 ( 111 )  212.686

 ( 151 )  2014.04.30.

 ( 210 )  M 13 02410

 ( 220 )  2013.08.26.

 ( 732 )  Prevail Co. Kft., Nagytarcsa (HU)

  

( 546 )

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

 parányok.

 ( 111 )  212.687

 ( 151 )  2014.04.30.

 ( 210 )  M 13 02999
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 ( 220 )  2013.10.15.

 ( 732 )  Magyar Diáksport Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rádics Balázs, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.688

 ( 151 )  2014.04.30.

 ( 210 )  M 13 01833

 ( 220 )  2013.06.27.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  212.689

 ( 151 )  2014.04.30.

 ( 210 )  M 13 02221

 ( 220 )  2013.08.02.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  212.690

 ( 151 )  2014.04.30.

 ( 210 )  M 13 02408

 ( 220 )  2013.08.26.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  212.691
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 ( 151 )  2014.04.30.

 ( 210 )  M 13 02426

 ( 220 )  2013.08.27.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  212.692

 ( 151 )  2014.04.30.

 ( 210 )  M 13 02609

 ( 220 )  2013.09.11.

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

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

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

 ( 111 )  212.693

 ( 151 )  2014.04.30.

 ( 210 )  M 13 02612

 ( 220 )  2013.09.12.

 ( 732 )  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).

 ( 111 )  212.694

 ( 151 )  2014.04.30.

 ( 210 )  M 13 03011

 ( 220 )  2013.10.16.

 ( 732 )  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
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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.

 ( 111 )  212.695

 ( 151 )  2014.04.30.

 ( 210 )  M 13 03201

 ( 220 )  2013.11.05.

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.696

 ( 151 )  2014.05.06.

 ( 210 )  M 13 03115

 ( 220 )  2013.10.28.

 ( 732 )  Etalon 2000 Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 541 )  MAORI ENERGY DRINK

 ( 511 )   32    Alkoholmentes energia italok.

 ( 111 )  212.697

 ( 151 )  2014.05.07.

 ( 210 )  M 13 01925

 ( 220 )  2013.07.05.

 ( 732 )  GANZ Danubius Úszódaru- és Hajógyár Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szentirmai Endre, Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).
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 ( 111 )  212.698

 ( 151 )  2014.05.08.

 ( 210 )  M 13 02086

 ( 220 )  2013.07.18.

 ( 732 )  Magyar Természetjáró Szövetség, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  ORSZÁGOS KÉKTÚRA

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

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

 (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok.

 18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek; utazótáskák és bőröndök; esernyők és

 napernyők; sétapálcák.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  26    Díszjelvények, kitűzők.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  212.699

 ( 151 )  2014.05.08.

 ( 210 )  M 13 02667

 ( 220 )  2013.09.18.

 ( 732 )  H&H Vagyonkezelő Kft., Balatonlelle (HU)

 ( 740 )  dr. Járai Gábor, dr. Járai Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 111 )  212.702

 ( 151 )  2014.05.12.

 ( 210 )  M 13 00094

 ( 220 )  2013.01.14.

 ( 732 )  Dr. Beck Zoltán, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Szénássy Mónika, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  30Y

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

 drágakövek; órák és más időmérő eszközök.

  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  212.706

 ( 151 )  2014.05.13.

 ( 210 )  M 13 02106

 ( 220 )  2013.07.23.

 ( 732 )  The Sherwin-Williams Company, Cleveland, Ohio 44115-1075 (US)
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 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  KRYLON

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok, prezervatívok, konzerváló, tartósító, romlást gátló szerek rozsda ellen, valamint fa

állapotának romlása ellen, színezékek, színezők, maróanyagok, maratószerek, pácok; nyers természetes gyanták;

 fémek fólia és por formában festők és mázolók, díszítők, díszlettervezők, nyomdászok és művészek számára.

 ( 111 )  212.707

 ( 151 )  2014.05.13.

 ( 210 )  M 13 01841

 ( 220 )  2013.06.26.

 ( 732 )  MediAd Kft, Budapest (HU)

 ( 541 )  Prima Medica

 ( 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).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.712

 ( 151 )  2014.05.14.

 ( 210 )  M 13 03102

 ( 220 )  2013.10.25.

 ( 732 )  Splendor Ékszer Kft., Páty (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Ékszerek; drágakövek; nemesfémből készült művészeti- és használati tárgyak, díszek, órák.

 35    Ékszerek, drágakövek és nemesfémből készült tárgyak kis- és nagykereskedelme, reklámozása, bemutatása,

 kiállítása, becslése.

  40    Nemesfémek és drágakövek megmunkálása, kezelése, vésése, zománcozása, csiszolása, gravírozása.

 ( 111 )  212.713

 ( 151 )  2014.05.14.

 ( 210 )  M 13 03097

 ( 220 )  2013.10.25.

 ( 732 )  Wall Theory Kft., Szemere (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomtatványok, újságok, könyvek, folyóiratok, nyomtatott kiadványok, fényképek,fényképalbumok, térbeli

 grafikusan megjeleníthető eseményfal.

 35    Reklámozás és promóciós szolgáltatások, hirdetési szövegek és reklámok terjesztése, reklámfelület

 bérbeadása, marketing tanulmányok, közvélemény kutatás, üzleti adminisztráció.

 38    Távközlési szolgáltatás, telefonösszeköttetések, távközlési kapcsolat létrehozása számítógépes világhálóval
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(Internet), bérelt adatátviteli vonal szolgáltatása, adattárolás és szolgáltatás külső szolgáltató adatbázisából, chat

szolgáltatások, adatok elektronikus továbbítása, üzenetek és információk biztosítása online fórumokon, online

kommunikációs kapcsolatok webhely felhasználók és más helyi és globális weboldalakra, online könyvtári és

 archiváló információs szolgáltatás.

 41    Oktatás, szakmai képzés, szórakoztatás, sport és kulturális tevékenységek, elektronikus folyóiratok és

internetes naplók, online számítógépes játékok, kiadói szolgáltatások; kulturális tevékenység, kulturális

 rendezvények szervezése.

 42    Műszaki szolgáltatások, tervezői és kutatói tevékenység, számítógépes szoftver fejlesztés, informatikai célú

adatgyűjtés, kezelés; adatfeldolgozás; információvédelmi szolgáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver

 tervezése, fejlesztése, telepítése, karbantartása, üzemeltetés, ilyen rendszerek felhasználói támogatása.

 ( 111 )  212.714

 ( 151 )  2014.05.14.

 ( 210 )  M 13 03095

 ( 220 )  2013.10.25.

 ( 732 )  P.T.B. Pajzs Technológia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 )  PAJZS GÉPJÁRMŰVÉDELEM

 ( 511 )  9    Betörésgátló elektromos szerkezetek; betörésgátló riasztókészülékek.

  12    Lopásgátló riasztók járművekhez; lopásgátló szerkezetek járművekhez.

  45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  212.715

 ( 151 )  2014.05.14.

 ( 210 )  M 13 03094

 ( 220 )  2013.10.25.

 ( 732 )  P.T.B. Pajzs Technológia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 )  PAJZS TECHNOLÓGIA

 ( 511 )  9    Betörésgátló elektromos szerkezetek; betörésgátló riasztókészülékek.

  12    Lopásgátló riasztók járművekhez; lopásgátló szerkezetek járművekhez.

  45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  212.716

 ( 151 )  2014.05.14.

 ( 210 )  M 13 03093

 ( 220 )  2013.10.25.

 ( 732 )  P.T.B. Pajzs Technológia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 )  PAJZS TECHNOLÓGIA GÉPJÁRMŰVÉDELEM

 ( 511 )  9    Betörésgátló elektromos szerkezetek; betörésgátló riasztókészülékek.

  12    Lopásgátló riasztók járművekhez; lopásgátló szerkezetek járművekhez.

  45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  212.717

 ( 151 )  2014.05.14.

 ( 210 )  M 13 02911

 ( 220 )  2013.10.07.

 ( 732 )  Pannontej Zrt., Zalaegerszeg (HU)
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 ( 740 )  dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  212.718

 ( 151 )  2014.05.14.

 ( 210 )  M 13 02903

 ( 220 )  2013.10.04.

 ( 732 )  MAYEKAWA MFG. CO., LTD., Koto-ku, Tokyo (JP)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 7    Kompresszorok, élelmiszer feldolgozó gépek és berendezések, ideértve alkatrészeiket, ital feldolgozó gépek

 és berendezések, ideértve alkatrészeiket, hőcserélők.

 11    Légkondicionáló berendezések, fagyasztógépek és berendezések, hőszivattyú típusú elektromos

 vízmelegítők, hűtőgépek, jégkészítő gépek.

 ( 111 )  212.720

 ( 151 )  2014.05.14.

 ( 210 )  M 13 02325

 ( 220 )  2013.08.15.

 ( 732 )  USE International Zrt., Miskolc (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 ( 111 )  212.721

 ( 151 )  2014.05.14.

 ( 210 )  M 13 01335

 ( 220 )  2013.05.15.

 ( 732 )  Rácz Kinga, Eger (HU)

 ( 541 )  BORNEMISSZA

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; borok.

 ( 111 )  212.723

 ( 151 )  2014.05.16.

 ( 210 )  M 14 01435
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 ( 220 )  2013.03.28.

 ( 732 )  Universal Protein Supplements Corporation d/b/a Universal Nutrition, New Brunswick, New Jersey (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Táplálék kiegészítők.

 ( 111 )  212.724

 ( 151 )  2014.05.16.

 ( 210 )  M 14 01436

 ( 220 )  2013.03.28.

 ( 732 )  Universal Protein Supplements Corporation d/b/a Universal Nutrition, New Brunswick, New Jersey (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Táplálék kiegészítők.

A rovat 130 darab közlést tartalmaz. 
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