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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 213.709
( 151 ) 2014.09.29.
( 210 ) M 14 02421
( 220 ) 2014.07.29.
( 732 ) Tarczal Vezér Borászati Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Simonfay Géza, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); borok.

( 111 ) 213.712
( 151 ) 2014.09.29.
( 210 ) M 14 02399
( 220 ) 2014.07.28.
( 732 ) "Villányi Szársomlyó" Mezőgazdasági Kft., Villány (HU)
( 740 ) Mayer István, Villány
( 541 ) Borkatedrális
( 511 ) 33

Borok.

( 111 ) 213.713
( 151 ) 2014.09.29.
( 210 ) M 14 02400
( 220 ) 2014.07.28.
( 732 ) "Villányi Szársomlyó" Mezőgazdasági Kft., Villány (HU)
( 740 ) Mayer István, Villány
( 541 ) Batthyány Pince
( 511 ) 33

Borok.

( 111 ) 213.779
( 151 ) 2014.09.29.
( 210 ) M 14 02468
( 220 ) 2014.08.04.
( 732 ) BUDAPEST TAXI Személyszállító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. László Áron Márk, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
39

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
Személyszállítás; áruszállítás; fuvarszervezés; utazásszervezés.

( 111 ) 213.780
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( 151 ) 2014.09.29.

( 210 ) M 14 02531
( 220 ) 2014.08.12.
( 732 ) Mester Ménes Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Erdős Anett, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,
keltetőgépek; árusító automaták (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
12

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

szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 213.781
( 151 ) 2014.09.29.
( 210 ) M 14 02532
( 220 ) 2014.08.12.
( 732 ) Business Regionális Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Erdős Anett, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplővalamennyi áru).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
38

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

( 111 ) 213.782
( 151 ) 2014.09.29.
( 210 ) M 14 02628
( 220 ) 2014.08.27.
( 732 ) GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zrt., Szarvas (HU)
( 740 ) dr. Miskolczi Mária, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 5
29

Diétás termékek gyermekek és betegek részére.
Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi áru).
31

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; mindenfajta élelmiszer - ide értve a friss árut is - nagykereskedelme és

kiskereskedelme, élelmiszer termékek hirdetése, reklámozása, és a kereskedelmükhöz kapcsolódó szolgáltatások,
beleértve a házhoz szállítást,online webáruházon keresztül történő értékesítést, fogyasztói tanácsadást.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

A rovat 7 darab közlést tartalmaz.

M1880

