
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  208.194

 ( 151 )  2012.12.12.

 ( 210 )  M 11 01904

 ( 220 )  2011.06.16.

 ( 732 )  dr. Magyarfalvi Botond, Pilisszántó (HU)

 ( 740 )  dr. Tiber Péter, Budapest

 ( 541 )  Balneo

 ( 511 )  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.

 ( 111 )  210.115

 ( 151 )  2013.06.25.

 ( 210 )  M 12 01720

 ( 220 )  2012.05.21.

 ( 732 )  Hypelogic Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Pilsner eredetmegjelölés területéről származó sörök.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.584

 ( 151 )  2014.05.15.

 ( 210 )  M 09 03609

 ( 220 )  2009.12.10.

 ( 732 )  ATC-TRADE ZRt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Bródy János Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Zseblámpaelemek, szárazelemek.

 ( 111 )  212.585

 ( 151 )  2014.05.15.

 ( 210 )  M 09 03610
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 ( 220 )  2009.12.10.

 ( 732 )  ATC-Trade ZRt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Bródy János Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Zseblámpaelemek, szárazelemek.

 ( 111 )  212.586

 ( 151 )  2014.05.15.

 ( 210 )  M 09 03612

 ( 220 )  2009.12.10.

 ( 732 )  ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Bródy János Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Zseblámpaelemek, szárazelemek.

 ( 111 )  212.934

 ( 151 )  2014.06.13.

 ( 210 )  M 13 03204

 ( 220 )  2013.11.05.

 ( 732 )  INVIA.HU Utazásszervező Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csontos Réka, dr. Csontos Réka Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A te utad

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.963

 ( 151 )  2014.06.18.

 ( 210 )  M 13 03019

 ( 220 )  2013.10.16.

 ( 732 )  Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Köteles Zoltán, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  "Mentő Márton"

 ( 511 ) 3    Szappanok, tusfürdők, testápoló szerek; illatszerek, illóolajak, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek;

 fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati

használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek; étrendkiegészítők; tapaszok, ragtapaszok,

 kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek.

 28    Játékok, játékszerek; figurák, emblémák, kulcsfüggők, plüss játékok; testnevelési és sportcikkek,

 karácsonyfadíszek, egyéb díszek.

 ( 111 )  212.964

 ( 151 )  2014.06.18.

 ( 210 )  M 13 03033

 ( 220 )  2013.10.17.
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 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  SMILLA

 ( 511 )  5    Fogamzásgátlók.

 ( 111 )  212.965

 ( 151 )  2014.06.18.

 ( 210 )  M 13 03034

 ( 220 )  2013.10.17.

 ( 732 )  Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Orvosi készülékek és műszerek; akupunktúrás tűk, speciális kikészítésű ágyak gyógyászati célokra,

inszufflátorok, diagnosztikai készülékek, elektródák gyógyászati használatra, elektromos akupunktúrás eszközök,

fizikoterápiás készülékek, gyógyászati készülékek és eszközök, inhaláló készülékek, lámpák gyógyászati

használatra, masszírozó készülékek, orvosi köpölyöző üvegek, termoelektromos borogatások, testgyakorlásra

 szolgáló gyógyászati készülékek.

 41    Nevelés, szakmai képzés, sporttevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat),

egészség(védő) klubok, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, élő előadások bemutatása,

filmgyártás, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy

nevelési célú kiállítások szervezése, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, stadionok bérlete,

 szemináriumok rendezése és vezetése, testnevelés, tornatanítás.

 44    Orvosi szolgáltatások; alkoholbetegek elvonó kezelése, betegápolási szolgáltatások, egészségügyi

berendezések kölcsönzése, egészségügyi szolgáltatások, fizi(k)oterápia, hátgerincmasszázzsal gyógyítás, klinikák,

kórházi szolgáltatások, menhelyek(szociális otthonok), orvosi klinikák, orvosi szolgáltatások, pszichológus

 szolgáltatásai.

 ( 111 )  212.966

 ( 151 )  2014.06.18.

 ( 210 )  M 13 03220

 ( 220 )  2013.11.06.

 ( 732 )  Közép Európai Média és Kiadó Zrt., 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).

 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 )  212.967

 ( 151 )  2014.06.18.

 ( 210 )  M 13 03227

 ( 220 )  2013.11.06.

 ( 732 )  Edelweiss GmbH & Co. KG, Kempten (DE)

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

 ( 541 )  MONTAVER

 ( 511 )   29    Sajt és tejtermékek.

 ( 111 )  212.968

 ( 151 )  2014.06.18.

 ( 210 )  M 13 03228

 ( 220 )  2013.11.29.

 ( 732 )  Pissinos Csilla, Pomáz (HU)

 ( 541 )  HERBALIS

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; illatszer készítmények; kozmetikai krémek;

 kozmetikai szerek; olajok kozmetikai használatra; samponok.

 ( 111 )  212.969

 ( 151 )  2014.06.18.

 ( 210 )  M 13 03409

 ( 220 )  2013.11.21.

 ( 732 )  "N" Plus Kft., Szentendre (HU)

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

 ( 541 )  ALL STARS

 ( 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 )  212.970

 ( 151 )  2014.06.18.

 ( 210 )  M 13 03413

 ( 220 )  2013.11.21.

 ( 732 )  Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarszág Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pusztai Borbála, Budapest

 ( 541 )  Praktiker webshop

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

 ( 111 )  212.971
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 ( 151 )  2014.06.18.

 ( 210 )  M 13 03416

 ( 220 )  2013.11.21.

 ( 732 )  Balatoni Hajózási Zrt., Siófok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök, víziközlekedés.

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

 ( 111 )  212.972

 ( 151 )  2014.06.18.

 ( 210 )  M 13 03419

 ( 220 )  2013.11.22.

 ( 732 )  LAVINAMIX Építő Kft., Gyál (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Út, autópálya építése.

 ( 111 )  212.973

 ( 151 )  2014.06.18.

 ( 210 )  M 13 03420

 ( 220 )  2013.11.22.

 ( 732 )  CEVIA Útépítő Kft., Gyál (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Út, autópálya építése.

 ( 111 )  212.974

 ( 151 )  2014.06.18.

 ( 210 )  M 13 03423

 ( 220 )  2013.11.22.

 ( 732 )  KARTONBOX Magyarország Papírfeldolgozó Kft., Érd (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 )  212.975

 ( 151 )  2014.06.18.

 ( 210 )  M 13 03603
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 ( 220 )  2013.11.28.

 ( 732 )  Gábossy Ádám 50%, Solymár (HU)

 Gábossy Áron 50%, Solymár (HU)

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

 ( 541 )  L-Louis

 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.976

 ( 151 )  2014.06.18.

 ( 210 )  M 13 03611

 ( 220 )  2013.11.29.

 ( 732 )  Álomvirág-Dekor Szolgáltató Kft., Fót (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Virágkereskedelem; virágüzlet; kirakatrendezés.

  39    Virágküldő szolgálat; termékek csomagolása.

 44    Virágkötészet; tájtervezés; csokrok tervezése és készítése; asztaldíszek tervezése és készítése;

tájkertész-szolgáltatások; koszorúkészítés; faiskolai szolgáltatások; gyepgondozás; gyomirtás; csuklódíszek

készítése virágokból; kitűzők készítése virágokból; esküvői autódíszek készítése virágokból; sírcsokrok készítése;

 virágkosarak tervezése és készítése.

 45    Esküvőszervezés- és dekorációk készítése; esküvői helyiségek teljes körű dekorációja; idényjellegű

intézmény dekorációk készítése; légtér-és háttér-dekorációk készítése; rendezvények teljes körű dekorációja;

 székszoknyák kölcsönzése; léggömb-dekorációk készítése; családi és céges rendezvények dekorációja.

 ( 111 )  212.977

 ( 151 )  2014.06.19.

 ( 210 )  M 13 03096

 ( 220 )  2013.10.25.

 ( 732 )  Némethy Jenő István, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Légzésjavító készülék, légzés volument javító készülékek, inhaláló készülékek, aeroszolos

gyógyszeradagolók gyógyászati használatra, befúvó készülékek, fizikoterápiás készülékek, lélegzés volumen

 mérők.

  35    Légzésjavító készülékek kereskedelme, reklámozása.

 ( 111 )  212.978

 ( 151 )  2014.06.19.

 ( 210 )  M 13 01921

 ( 220 )  2013.07.04.
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 ( 732 )  Sadeghi Zadeh Abbas, Budapest (HU)

 ( 541 )  NUTSCUBE

 ( 511 )   29    Szárított-aszalt gyümölcsök, napraforgómagvak, szójabab, olívaolaj.

  31    Mandula, mogyoró, diófélék, magvak, pisztácia, szeder, olívabogyó.

 35    Nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások nevezetesen mindenfajta magvak, diófélék, szárított

gyümölcsök, kávéfélék, teafélék, csokoládék, kávé és tea kiegészítők, és a megfelelő csomagolóanyagok

 árusítása. Mindezen termékek reklámozása, hirdetése, on-line, webáruházon keresztül történő értékesítése.

 ( 111 )  212.979

 ( 151 )  2014.06.19.

 ( 210 )  M 13 02506

 ( 220 )  2013.08.31.

 ( 732 )  BioWell Natura Kft., Miskolc (HU)

 ( 541 )  BioWell

 ( 511 ) 3    Bio-fehérítőkészítmények és egyéb, bio-mosásra szolgáló anyagok; bio-tisztító-, bio-fényesítő-,

bio-súrolószerek; bio-szappanok; bio-illatszerek, bio-illóolajok, bio-kozmetikai cikkek, bio-hajmosó szerek;

 bio-fogkrémek.

 5    Bio-étrendkiegészítők emberek és állatok számára.

 30    Bio-tea, bio-rizs; bio-lisztek és más bio-gabonakészítmények; bio-cukor, bio-méz, bio-só; bio-ecet;

 bio-fűszerek.

 ( 111 )  212.980

 ( 151 )  2014.06.23.

 ( 210 )  M 13 03300

 ( 220 )  2013.11.12.

 ( 732 )  Netdragon Service Group Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Ablakok és ajtók beszerelése; ablaktisztítás; állványozás; aszfaltozás; cső(táv) vezetékek felszerelése és

karbantartása; elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése;

építés; épületek (belső) tisztítása; épületek tisztítása (külső felületé); felvonók felszerelése és javítása; féregirtás,

nem a mezőgazdaságban; fűtőberendezések felszerelése és javítása; hűtőberendezések üzembe helyezése és

javítása; kazánok tisztítása és javítása; kéményseprés; kőműves munkák; külső és belső festés; légkondicionáló

berendezések felszerelése és javítása; lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; nyílászárók beszerelése;

patkányirtás; szigetelési szolgáltatások (építés); tapétázás; tetőfedő munkák; vakolás; vízszigetelés (építőipar);

 vízvezeték-szerelés.

 42    Műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban;

számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép

programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes rendszerek tervezése;

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép-programozás;

 számítógép-szoftver fenntartása; Web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  212.981

 ( 151 )  2014.06.19.

 ( 210 )  M 13 03301

 ( 220 )  2013.11.12.
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 ( 732 )  Netdragon Service Group Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Netházmester

 ( 511 )  37    Ablakok és ajtók beszerelése; ablaktisztítás; állványozás; aszfaltozás; cső(táv) vezetékek felszerelése és

karbantartása; elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése;

építés; épületek (belső) tisztítása; épületek tisztítása (külső felületé); felvonók felszerelése és javítása; féregirtás,

nem a mezőgazdaságban; fűtőberendezések felszerelése és javítása; hűtőberendezések üzembe helyezése és

javítása; kazánok tisztítása és javítása; kéményseprés; kőműves munkák; külső és belső festés; légkondicionáló

berendezések felszerelése és javítása; lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; nyílászárók beszerelése;

patkányirtás; szigetelési szolgáltatások (építés); tapétázás; tetőfedő munkák; vakolás; vízszigetelés (építőipar);

 vízvezeték-szerelés.

 42    Műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban;

számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép

programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes rendszerek tervezése;

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép-programozás;

 számítógép-szoftver fenntartása; Web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  212.982

 ( 151 )  2014.06.19.

 ( 210 )  M 13 03297

 ( 220 )  2013.11.11.

 ( 732 )  HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HELL ENERGY

 ( 511 )  25    Ruházat; dzsekik; fejfedők (kalapáruk); felsőruházat; fürdőköpenyek; ingek; kabátok; kalapok; kesztyűk

(ruházat); mellények; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; övek (ruházat); pizsamák; pólók; pulóverek; sapkák;

 sálak; szoknyák; zoknik.

 ( 111 )  212.983

 ( 151 )  2014.06.19.

 ( 210 )  M 13 03689

 ( 220 )  2013.12.09.

 ( 732 )  Győrffy László, Budapest (HU)

 ( 300 )  011944221 2013.07.01. EM

 ( 541 )  VESTALIA

 ( 511 )  35    Lakó- és kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos reklámozás; reklámozási szolgáltatások az

ingatlanvagyonnal kapcsolatban; reklámozás, beleértve on-line reklámozás informatikai hálózaton; az utazási

 ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások.

 ( 111 )  212.984

 ( 151 )  2014.06.23.

 ( 210 )  M 13 03298

 ( 220 )  2013.11.11.

 ( 732 )  Budapest Party Service Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Bálok szervezése, fogadások tervezése, golfpályák üzemeltetése, konferenciák szervezése és lebonyolítása,

 kongresszusok szervezése és lebonyolítása, szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás.

 43    Étkezdék, éttermek, gyorséttermek, bár szolgáltatások, kantinok, büfék,kávéházak, motelek, őnkiszolgáló
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éttermek, panziók, szállodai szolgáltatások,vendéglátóipar, táborhelyek hasznosítása, turistaházak, rendezvényhez

 termek kölcsönzése.

  45    Esküvői szertartások tervezése és szervezése.

 ( 111 )  212.985

 ( 151 )  2014.06.23.

 ( 210 )  M 13 03512

 ( 220 )  2013.11.27.

 ( 732 )  TELE-FOR Médiaszolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Világi Gábor, Világi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.986

 ( 151 )  2014.06.23.

 ( 210 )  M 13 03716

 ( 220 )  2013.12.10.

 ( 732 )  Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 )  SENIOR MAGAZIN

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek.

  35    Reklámozás.

  41    Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás.

 ( 111 )  212.987

 ( 151 )  2014.06.23.

 ( 210 )  M 13 03510

 ( 220 )  2013.11.27.

 ( 732 )  Szent István-díj Alapítvány, Esztergom (HU)

 ( 740 )  Bihari Antal, Esztergom

 ( 541 )  Szent István-díj

 ( 511 )  41    Kulturális tevékenységek, díj, emlékérem, oklevél átadása és azokkal összefüggő rendezvények szervezése

 és lebonyolítása, kulturális alapítványok működtetése és ezzel összefüggő bírálói tevékenységek.

 ( 111 )  212.988

 ( 151 )  2014.06.23.

 ( 210 )  M 13 02930

 ( 220 )  2013.10.08.

 ( 732 )  MANNA HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Gabriella, Dr. Németh & Dr. Haraszti Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Ében

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek
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kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.989

 ( 151 )  2014.06.24.

 ( 210 )  M 13 03381

 ( 220 )  2013.11.20.

 ( 732 )  Ranyák György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  PORSZI ORRSZI

 ( 511 )  7    Kompresszorok [gépek]; pumpák [gépek vagy motorok részei]; szivattyúk.

 10    Gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegővel működő gyógyászati készülékek; pumpák

 gyógyászati használatra; orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék eltávolító eszközök.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  212.990

 ( 151 )  2014.06.24.

 ( 210 )  M 13 03770

 ( 220 )  2013.12.16.

 ( 732 )  Akacia Group s.r.o., Prague 5 (CZ)

 ( 541 )  HYDROVID

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítő.

 ( 111 )  212.991

 ( 151 )  2014.06.25.

 ( 210 )  M 13 03134

 ( 220 )  2013.10.29.

 ( 732 )  Ingatlan Online Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kádas Angelika, Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  költözzbe

 ( 511 )  35    Árösszevetési szolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak

számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci

 tanulmányok; marketing.

 36    Biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítások; hitelirodák; ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlanok

 értékbecslése; ingatlanügynökségek; lakásbérlet; lakásügynökségek.

 38    Elektronikus levelezés, e-mail; fórumok biztosítása az interneten; üzenetek és képektovábbítása

 számítógépek segítségével üzenetek küldése.

 ( 111 )  212.992

 ( 151 )  2014.06.25.

 ( 210 )  M 13 03138

 ( 220 )  2013.10.29.

 ( 732 )  Duna-Döner Kft., Makó (HU)

 ( 740 )  dr. Ollé György, Szeged
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( 546 )

 ( 511 )  29    Baromfi, nem élő; pulykahús; borjúhús; kecskehús; kebab; döner kebab; siskebab; leves készítmények;

 levesek.

  43    Étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; vendéglátóipar.

 ( 111 )  212.996

 ( 151 )  2014.07.02.

 ( 210 )  M 12 00245

 ( 220 )  2012.01.26.

 ( 732 )  Arzenál Beszerzési Társulás Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kleszó Mariann, Kleszó 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.

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).

 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.

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

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

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

  24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk.

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

 karácsonyfadíszek.

 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.

 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.

 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

A rovat 37 darab közlést tartalmaz. 
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