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

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

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

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

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

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

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

Együttműködési Tanácsának
Szabadalmi Hivatala (GCC)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) Lajstromozási és közzétételi adatok

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

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

(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma

(22) a bejelentés napja

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

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete

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

(40) A közzététel napja
(50) Műszaki adatok

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

(53) növényfajta fajtaneve

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

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

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

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

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

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

(66) belső elsőbbség napja

(67) származtatást megalapozó irat
adatai

(68) az alapszabadalom lajstromszáma

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

(71) bejelentő

(72) feltaláló, szerző, nemesítő

(73) szabadalmas, jogosult

(74) képviselő

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

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

(84) szekvencialista, illetve táblázat

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

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés
közzétételi száma

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

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

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

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta

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

(96) az európai (EP) bejelentés adatai

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

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

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

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

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

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

B1 Megadott szabadalmak, növényfajta-
oltalmak

B2 Korlátozott szabadalmak

B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírások
bibliográfiai adataiban
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B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírásokban

T1 Európai szabadalmi bejelentések igény-
pont fordításának közzététele

T2 Tájékoztatás európai szabadalmak szö-
vege fordításának benyújtásáról

T3 Európai szabadalmi bejelentések igény-
pontjai fordítás-kijavításának közzété-
tele

T4 Európai szabadalmak szövege fordítás-
kijavításának közzététele

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

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

T7 Korlátozott európai szabadalom

T8 Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításának bibliográfiai ada-
taiban

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításában

T10 Európai szabadalom igénypontokon
kívüli szövegének magyar nyelvű for-
dítása

U8 Helyreigazítás a használati mintaoltalmi
leírások bibliográfiai adataiban

U9 Helyreigazítás a használati mintaoltalmi
leírásokban

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

(100) Lajstromozási és megújítási adatok
(111) lajstromszám

(141) a lajstromozási eljárás és az
oltalom megszűnésének napja

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

(200) Bejelentési adatok
(210) a bejelentés ügyszáma
(220) a bejelentés napja
(230) a kiállítási elsőbbség adatai

(300) Uniós elsőbbség adatai
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő

közzététel adatai
(450) a Nemzetközi Irodánál a közzé-

tételt tartalmazó lap száma
(500) Egyéb adatok

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

(540) a földrajzi árujelző megnevezése
(541) a megjelölés közönséges írás-

móddal
(546) a megjelölés ábrával, illetve a kö-

zönségestől eltérő írásmóddal
(551) együttes vagy tanúsító védjegy
(554) térbeli megjelölés
(555) hologrammegjelölés
(556) hangmegjelölés
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos lap-

jában történő közzététel napja
(591) szín- vagy színes megjelölés

(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek
adatai
(641) megosztás esetén a korábbi

bejelentés ügyszáma
(646) megosztás esetén a korábbi véd-

jegy lajstromszáma
(660) a belső elsőbbség adatai

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

(732) védjegyjogosult, a nemzetközi
lajstrom szerinti jogosult vagy a
lajstromozási eljárásban résztve-
vő bejelentő

(740) képviselő

(791) engedélyes

A rovatok rendezési elvei

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

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

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

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

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

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 13 02687

 ( 220 ) 2013.09.18.

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

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

 ( 541 ) Alapblog

 ( 511 )  16    Albumok, almanachok, borítékok, blokkok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy

kartonból, ceruzák, cserélhető betétlapos fedőlapok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék, értesítések

(papíráruk), fedelek, kötések, borítók (papíráruk), folyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások,

hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek, iratgyűjtők, dossziék, irattartók, íróeszközök, írószerek,

írómappák, ívek, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek,

levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki lapok), matricák, lehúzóképek, naptárak, noteszok,

nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök (a készülékek kivételével), öntapadó címkék,

papíráruk, pénzcsipeszek, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek, prospektusok, szivargyűrűk,

szórólapok, szövegkiemelők (filctollak), tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására, tollak (irodai cikkek),

toll- és ceruzatartók (asztali), tolltartók, töltőtollak, újságok, üdvözlőlapok/krátyák, zacskók csomagolásra

 papírból vagy műanyagból, zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

 35    Gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton, pay per click (PPC) hirdetés, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése,

reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri hirdetés, telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás,

 újságelőfizetések intézése mások számára.

 36    Bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások, gondoskodási alap szolgáltatások, jótékonysági célú gyűjtések,

on-line banki szolgáltatások, nyugdíjfolyósítási szolgáltatások, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi

elemzések, pénzügyi értékbecslés, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi információk nyújtása weboldalon

keresztül, pénzügyi menedzsment, pénzügyi szponzorálás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, tőkekihelyezés,

tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdei brókerszolgáltatások, tőzsdeügynöki tevékenység,

 vagyonkezelés.

 41    Coaching, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása,

eszmecserék/kollokviumok szervezése, gyakorlati képzés, konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, on-line elérhető elektronikus publikációk (nem

letölthetők), szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek kiadása

 (nem reklámcélú), szövegek leírása - nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 13 03760

 ( 220 ) 2013.12.16.

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

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

 ( 541 ) Platina Alapkezelő

 ( 511 )  16    Albumok, almanachok, borítékok, blokkok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírbólvagy

kartonból, ceruzák, cserélhető betétlapos fedőlapok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék, értesítések

(papíráruk), fedelek, kötések, boríték (papíráruk), folyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások,

hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek, iratgyűjtők, dossziék, irattartók, íróeszközök, írószerek,

írómappák, ívek, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek,

levelezőlapok, levélpapír, magazinok, revük (időszaki lapok), matricák, lehúzóképek, naptárak, noteszok,

nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök (a készülékek kivételével), öntapadó címkék,
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papíráruk, pénzcsipeszek, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek, prospektusok, szivargyűrűk,

szórólapok, szövegkiemelők (filctollak), tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására, tollak (irodai cikkek),

toll- és ceruzatartók (asztali), tolltartók, töltőtollak, újságok,üdvözlőlapok/kártyák, zacskók csomagolásra

 papírból vagy műanyagból, zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok.

 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    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, bálok szervezése, elektronikus desktop kiadói tevékenység,

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása, fogadások tervezése [szórakoztatás], gyakorlati képzés [szemléltetés], iskolai

szolgáltatások [képzés], konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,

könyvkiadás, levelező tanfolyamok, mentorálás, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás,

on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása,

show-műsorok, show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai], szakmai újraképzés, szemináriumok

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

 leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 210 ) M 13 03765

 ( 220 ) 2013.12.16.

 ( 731 )  Hungária Pezsgőpincészet Pezsgőkészítő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pezsgők.

 ( 210 ) M 13 03766

 ( 220 ) 2013.12.16.

 ( 731 )  Hungária Pezsgőpincészet Pezsgőkészítő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pezsgők.

 ( 210 ) M 13 03767

 ( 220 ) 2013.12.16.

 ( 731 )  Hungária Pezsgőpincészet Pezsgőkészítő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

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

 ( 511 )   33    Pezsgők.

 ( 210 ) M 13 03768

 ( 220 ) 2013.12.16.

 ( 731 )  Hungária Pezsgőpincészet Pezsgőkészítő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pezsgők.

 ( 210 ) M 13 03895

 ( 220 ) 2013.12.31.

 ( 731 )  Tisza-Tó Fejlesztési Kft., Tiszafüred (HU)

 ( 740 )  Szalóczyné Hadnagy Erika, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

tennékek; 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).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 21. szám, 2014.11.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2254



 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).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésük 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).

 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak mas osztá)yokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

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

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

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

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és 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).

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

 szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; kikötői szolgáltatások.

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); szabadvizi strandszolgáltatás; túravezetés; kulturális

tevékenységeket kiszolgáló kézműves bemutatóhely biztosítása; nevelési és sport tevékenységeket kiszolgáló

 természeti bemutatóhely biztosítása.

 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).

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

 valamennyi szolgáltatás); vendégszoba kiadás; vendégház kiadás.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek
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és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás) kozmetikai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 00416

 ( 220 ) 2014.02.11.

 ( 731 )  Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Magyarországról származó gyógyszerkészítmények, gyógyszerészeti készítmények, gyógyszervegyészeti

készítmények, diagnosztikai készítmények, gyógyászati fogyasztószerek, gyógyhatású adalékanyagok, vegyi

 készítmények gyógyászati használatra.

  16    Nyomdaipari termékek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 44    Egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, gyógyszerészeti tanácsadás, orvosi szolgáltatások,

 terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 00523

 ( 220 ) 2014.02.20.

 ( 731 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) BUD Airport Hotel

 ( 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).

 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).

 ( 210 ) M 14 01006

 ( 220 ) 2014.04.01.

 ( 731 )  Capital & Investment Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Wéber Éva Zsófia, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01015
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 ( 220 ) 2014.04.02.

 ( 731 )  DA-VI Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Veresegyház (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    A "Gazdálkodj okosan" társasjáték tárolására és a vásárlók figyelmének felhívására szolgáló papírból,

 kartonból készült kirakodó és polcrendszer (display).

  28    Játékok, játékszerek.

 ( 210 ) M 14 01194

 ( 220 ) 2014.04.16.

 ( 731 )  DEGENFELD Szőlészeti, Borászati és Kereskedelmi Bt., Tarcal (HU)

 ( 740 )  dr. Tompa Zoltán, Tompa Ügyvédi Iroda, Sárospatak

  

( 546 )

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

 áru).

 ( 210 ) M 14 01251

 ( 220 ) 2014.04.23.

 ( 731 )  New Wave Production Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01282

 ( 220 ) 2014.04.25.

 ( 731 )  Magyar Testgyakorlók Köre, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fazekas Péter ügyvéd, Budapest

  

( 546 )
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 ( 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, 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).

 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), ajándéktárgy célú

 papíráru, könyv, plakát, jegyzettömb, radír, toll, ceruza, kitűző, határidőnapló, névjegykártya-tartó.

 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).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

ajándéktárgy célú sportruházat, mez, cipő, táska, sál, sapka, melegítő, kabát, kesztyű, esődzseki, hosszú- és

 rövidnadrág, zokni, sportszár, bikini, úszódressz, úszónadrág, úszósapka.

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

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

  35    Sporthoz, kulturális tevékenységhez tartozó ajándékbolt üzemeltetése, árusítás, sportruházati üzlet.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01283

 ( 220 ) 2014.04.25.

 ( 731 )  Magyar Testgyakorlók Köre, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fazekas Péter ügyvéd, 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, 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).
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 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), ajándéktárgy célú

 papíráru, könyv, plakát, jegyzettömb, radír, toll, ceruza, kitűző, határidőnapló, névjegykártya-tartó.

 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).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

ajándéktárgy célú sportruházat, mez, cipő, táska, sál, sapka, melegítő, kabát, kesztyű, esődzseki, hosszú- és

 rövidnadrág, zokni, sportszár, bikini, úszódressz, úszónadrág, úszósapka.

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

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

  35    Sporthoz, kulturális tevékenységhez tartozó ajándékbolt üzemeltetése, árusítás, sportruházati üzlet.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01284

 ( 220 ) 2014.04.25.

 ( 731 )  Magyar Testgyakorlók Köre, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fazekas Péter ügyvéd, 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, 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).

 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), ajándéktárgy célú

 papíráru, könyv, plakát, jegyzettömb, radír, toll, ceruza, kitűző, határidőnapló, névjegykártya-tartó.

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

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

 lószerszámok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

ajándéktárgy célú sportruházat, mez, cipő, táska, sál, sapka, melegítő, kabát, kesztyű, esődzseki, hosszú- és

 rövidnadrág, zokni, sportszár, bikini, úszódressz, úszónadrág, úszósapka.

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

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

  35    Sporthoz, kulturális tevékenységhez tartozó ajándékbolt üzemeltetése, árusítás, sportruházati üzlet.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01285

 ( 220 ) 2014.05.09.

 ( 731 )  Magyar Testgyakorlók Köre, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fazekas Péter ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) MTK Budapest 1888

 ( 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, 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).

 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) ajándéktárgy célú

 papíráru, könyv, plakát, jegyzettömb, radír, toll, ceruza, kitűző, határidőnapló, névjegykártyatartó.

 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).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

ajándéktárgy célú sportruházat, mez, cipő, táska, sál, sapka, melegítő, kabát, kesztyű, esődzseki, hosszú- és

 rövidnadrág, zokni, sportszár, bikini, úszódressz, úszónadrág, úszósapka.

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

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

  35    Sporthoz, kulturális tevékenységhez tartozó ajándékbolt üzemeltetése, árusítás, sportruházati üzlet.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01681
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 ( 220 ) 2014.05.27.

 ( 731 )  SW Umwelttechnik Magyarország Kft., Majosháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok.

 37    Előre gyártott parkolóház épületek összeállítása, szerelése, építés, előregyártott parkolóház építési és javítási

szolgáltatások, építési munkálatok, bontás előregyártott parkolóházaknál, előregyártott parkolóház építésével

kivitelezésével kapcsolatos információs szolgáltatások, parkolóház épület szerkezet épület fejlesztés, bontás,

építkezés, magasépítés, építkezések felügyelete(irányítás), építkezéssel(parkolóházak) kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások, építési projekt menedzsment szolgáltatások építési szolgáltatások, építési tanácsadó

szolgáltatások, építő mérnöki munkák helyszíni építési felügyelete, épület alapok építése, építési területek

 előkészítése.

 ( 210 ) M 14 01682

 ( 220 ) 2014.05.27.

 ( 731 )  Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Udvardi György, Budaörs

  

( 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).

 ( 210 ) M 14 01685

 ( 220 ) 2014.05.28.

 ( 731 )  HNS Műszaki Fejlesztő Kft., Győr (HU)

  

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

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

egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; hangok vagy

képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek;

automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres

pénztárgépek; számológépek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

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

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 14 01695

 ( 220 ) 2014.05.28.

 ( 731 )  Gallo Pack Kft., Nagytarcsa (HU)

  

( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég (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).

 ( 210 ) M 14 01699

 ( 220 ) 2014.05.28.

 ( 731 )  Fridgepoint Ltd., London (GB)

 ( 541 ) Englandia vodka

 ( 511 )   33    Vodka.

 ( 210 ) M 14 01737

 ( 220 ) 2014.06.02.

 ( 731 )  Makrodigit Informatikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyenes-Kovács Zoltán, Dr. Gyenes-Kovács Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) légi mentés

 ( 511 )   42    Felhő alapú számítástechnika.

 ( 210 ) M 14 01807

 ( 220 ) 2014.06.06.

 ( 731 )  Douwe Egberts Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, filteres csomagolású kávé; kávéalapú italok; kávé és kávé alapú italok, amelyek tejet, tejport,

kávépótlókat, kakaót, csokoládét, gabonaféléket, gyümölcsöket, cukrot, konyhakerti növényeket, fűszerek vagy e

 termékek kombinációját tartalmazzák; kávékivonatok, instant kávé; pótkávé.

 ( 210 ) M 14 01809

 ( 220 ) 2014.06.06.

 ( 731 )  International Investment Bank, Moszkva (RU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomtatott anyagok, köztük nyomtatott kiadványok, könyvek, magazinok, újságok, brosúrák, poszterek,

szórólapok, füzetek, noteszek, jegyzetfüzetek, naptárak, albumok, formanyomtatványok, hírlevelek, katalógusok,

 prospektusok, jelentések, beszámolók.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai szolgáltatások; üzleti

kutatások, értékelések, hatékonysági szakértők, piackutatás, kereskedelmi információk, statisztikai információk,

 üzleti információk, üzletvezetési és szervezeti konzultáció, üzleti konzultáció.

 36    Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyek, pénzügyi szolgáltatások; ingatlanügyletek;

pénzügyi szolgáltatások, pénzügyi elemzések; biztosítási, banki, ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi értékelés;

értékpapírok kibocsátása és letétbe helyezése; értékpapírügyletek, pénzügyi ügyvitel, biztosítási információk,

banki, hitel-, pénzügyi kölcsönök, hitelkártya- és betétikártya-szolgáltatások, elektronikus tőkeátutalás,

tőkebefektetések, befektetési költségek, adóügyi értékelések, brókeri tevékenység, faktorálás; pénzügyi,

 biztosítási, hitelkonzultációs, konzultációs szolgáltatások az értékpapír-kibocsátással kapcsolatban.

 41    Oktatás; oktatás biztosítása; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; konferenciák és

szemináriumok szervezése és lebonyolítása, oktatások szervezése a pénzügyi tevékenységek, biztosítás, üzlet

 területén.

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

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

 ( 210 ) M 14 01810

 ( 220 ) 2014.06.06.

 ( 731 )  International Investment Bank, Moszkva (RU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomtatott anyagok, köztük nyomtatott kiadványok, könyvek, magazinok, újságok, brosúrák, poszterek,

szórólapok, füzetek, noteszek, jegyzetfüzetek, naptárak, albumok, formanyomtatványok, hírlevelek, katalógusok,

 prospektusok, jelentések, beszámolók.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai szolgáltatások; üzleti

kutatások, értékelések, hatékonysági szakértők, piackutatás, kereskedelmi információk, statisztikai információk,

 üzleti információk, üzletvezetési és szervezeti konzultáció, üzleti konzultáció.

 36    Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyek, pénzügyi szolgáltatások; ingatlanügyletek;

pénzügyi szolgáltatások, pénzügyi elemzések; biztosítási, banki, ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi értékelés;

értékpapírok kibocsátása és letétbe helyezése; értékpapírügyletek, pénzügyi ügyvitel, biztosítási információk,

banki, hitel-, pénzügyi kölcsönök, hitelkártya- és betétikártya-szolgáltatások, elektronikus tőkeátutalás,

tőkebefektetések, befektetési költségek, adóügyi értékelések, brókeri tevékenység, faktorálás; pénzügyi,

 biztosítási, hitelkonzultációs, konzultációs szolgáltatások az értékpapír-kibocsátással kapcsolatban.

 41    Oktatás; oktatás biztosítása; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; konferenciák és

szemináriumok szervezése és lebonyolítása, oktatások szervezése a pénzügyi tevékenységek, biztosítás, üzlet

 területén.

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

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

 ( 210 ) M 14 01812

 ( 220 ) 2014.06.10.

 ( 731 )  Kő Tamás, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  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).

 ( 210 ) M 14 01813

 ( 220 ) 2014.06.10.

 ( 731 )  Danubetrade Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Fried Hotel

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01822

 ( 220 ) 2014.06.12.

 ( 731 )  Albert Flórián, Budapest (HU)

 Albert Magdolna, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Albert Flórián közismert magyar labdarúgót ábrázoló jellegzetes mozdulat papíron, karton és ezen

anyagokból készült termékeken, fényképeken, képeken, posztereken, könyvjelzőkön, naptárakon, kártyákon,

matricákon, üdvözlőlapokon, noteszeken, prospektusokon, katalógusokon, újságokon, folyóiratokon,

 kézikönyveken, asztalterítőkön, zászlókon.

 25    Albert Flórián közismert magyar labdarúgót ábrázoló jellegzetes mozdulat ruházati cikkeken és cipőkön;

beleértve sportcipőket; sporttrikókat; sport lábbeliket; sálakat; sapkákat; térdnadrágokat; kesztyűket; zoknikat;

 fürdőruhákat; fürdőköpenyeket; törölközőket; pólókat; dzsekiket; kabátokat; harisnyákat is.

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

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

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

 áru).

  35    Reklámozás és kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing tevékenység; reklámanyagok.

 41    Nevelés és szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek; beleértve a sportlétesítmények

üzemeltetése és szolgáltatásai; sportversenyek rendezése; stadionok bérlése; szabadidős tevékenységek nyújtása;

továbbá szórakoztatás; interneten, televíziókban, rádiókban keresztül; újság- és könyvkiadás; kulturális, sport és

 nevelés célú kiállítások szervezése.

  43    Vendéglátás, beleértve szállásadási szolgáltatásokat.

  45    Albert Flórián labdarugó utánpótlás és sportalapítvány személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 14 01831

 ( 220 ) 2014.06.12.

 ( 731 )  OPTEN Informatikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bán Gergely, Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01844

 ( 220 ) 2014.06.16.

 ( 731 )  Enrawell Kft., Cegléd (HU)

 ( 541 ) Dmotel

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 01845

 ( 220 ) 2014.06.16.

 ( 731 )  Enrawell Kft., Cegléd (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).

 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).

 ( 210 ) M 14 01900

 ( 220 ) 2014.06.19.

 ( 731 )  Nádasi Ferenc, Szigethalom (HU)

 ( 740 )  dr. Csapó Gábor, Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KATLAN

 ( 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
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 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 14 01901

 ( 220 ) 2014.06.19.

 ( 731 )  Nádasi Ferenc, Szigethalom (HU)

 ( 740 )  dr. Csapó Gábor, Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VÖRÖS KATLAN

 ( 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).

  45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 14 01903

 ( 220 ) 2014.06.19.

 ( 731 )  Nádasi Ferenc, Szigethalom (HU)

 ( 740 )  dr. Csapó Gábor, Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VÖRÖS KATLAN FESZTIVÁL

 ( 511 )   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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 14 01904

 ( 220 ) 2014.06.19.

 ( 731 )  Nádasi Ferenc, Szigethalom (HU)

 ( 740 )  dr. Csapó Gábor, Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 14 01910

 ( 220 ) 2014.06.18.

 ( 731 )  Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   16    Fényképek, folyóiratok, szórólapok, transzparensek [papíráruk], újságok.

  35    Árbemutatás és vásár.

 41    Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, szórakoztatás, rádió- és televízió programok készítése,

tudatos fogyasztói szemlélet formálása, kialakítása, kapcsolatteremtés a fogyasztó és termelő között, gazdálkodást

érintő programok szervezése (agrár) (tájékoztató, informatív klubrendezvények; fórumok; farmlátogatások),

hagyományőrzés (gazdasági és kulturális), termelési kultúra továbbítása, megőrzése,hagyományőrző táborok,

felvonulások és bemutatók, kulturális tevékenységek; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások,

rendezvények szervezése néphagyományokat felelevenítő kiállítások, rendezvények szervezése; alkotóműhelyek

 szervezése és lebonyolítása (gyakorlat), elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.

 ( 210 ) M 14 01938

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) GYNACTO

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01939

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) DALMAPID

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01940

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) DENOLIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01941

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) IMARSA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01942

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) ENGYNO

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01943

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) INOVAN
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 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01944

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) FELGIL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01945

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) JUZINA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01946

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) LABAMA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01947

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) MEDIALIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01948

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) LISERIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01949

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) MENIDA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01950

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) TIMETI

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01951

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) PILNOR

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 210 ) M 14 01954

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) RICHTOPRESS

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01955

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) VAYLA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01956

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) VIGUS

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01957

 ( 220 ) 2014.06.20.

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

 ( 541 ) ZARAGON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 14 01960

 ( 220 ) 2014.06.20.

 ( 731 )  Balla Attila, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsolt, Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból áruminták terjesztése; árusító standok

bérbeadása; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; elosztó-, adagoló automaták kölcsönzése;

hirdetési hely kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi

tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; mások árui és

szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; önköltség-elemzés; Pay Per Click

(PPC) hirdetés piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása;

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

reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás;

reklámszövegek publikálása reklámszövegek szerkesztése reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;
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sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletvezetéshez statisztikák összeállítása szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk

üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások

televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői

szolgáltatások; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti menedzselés

előadóművészek részéve; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás üzletvezetési

konzultáció üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók

 részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból;

egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning] elektronikus desktop kiadói tevékenység;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása fényképészet; fogadások tervezése [szórakoztatás];

fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; helyfoglalás show-műsorokra; időmérés sporteseményeken;

iskolai szolgáltatások [képzés]; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők on-line, nem letölthető videók biztosítása; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai] sorsjátékok lebonyolítása;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete;

szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; testnevelés; versenyek

 szervezése [oktatás vagy szórakoztatás] videofilmezés; zenei produkciók; zene összeállítása.

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

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

átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba csomagolástervezési szolgáltatások; divattervezés;

dokumentumok digitalizálása [szkennelés] elektronikus adattárolás; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete

honlap dizájn tanácsadás; hosting szolgáltatások web oldalakhoz ipari formatervezés; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül számítógépes adatok helyreállítása;

számítógépes rendszerek elemzése számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és

fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép

programok installációja számítógépprogramok kidolgozása számítógépprogramok korszerűsítése

számítógépprogramok kölcsönzése számítógép programok sokszorosítása; számítógép-programozás

számítógép-szoftver fenntartása számítógép szoftver tanácsadás számítógép vírusvédelmi szolgáltatások

 szerverbérlés; szoftverek mint szolgáltatások [SaaS].

 ( 210 ) M 14 01961

 ( 220 ) 2014.06.20.

 ( 731 )  Darabos János, Hajdúsámson (HU)

 ( 740 )  Kiss Sára Judit, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 541 ) Szufla

 ( 511 )  32    Vizek, ásványvizek, forrásvíz, kezelt víz, elektromosan kezelt víz, szénsavmentes víz, szénsavval dúsított

 vagy szénsavas víz, szódavíz, hálózati víz, funkcionális italok, energia italok, egyéb alkoholmentes italok.

 ( 210 ) M 14 01990

 ( 220 ) 2014.06.25.

 ( 731 )  AN TONG HUNGARY Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LORDAN

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 210 ) M 14 02006

 ( 220 ) 2014.06.25.

 ( 731 )  Palásti József 100%, Kunszállás (HU)

 ( 740 )  Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AZ ÉLETRE

 ( 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).

 ( 210 ) M 14 02118

 ( 220 ) 2014.07.02.

 ( 731 )  FUNNY WHEELS Kft., Gödöllő (HU)

 ( 541 ) BEERBIKE

 ( 511 )   39    Járművek kölcsönzése; látogatás tervezése turistáknak.

 43    Bár szolgáltatások: pontosabban: emberi erővel meghajtott, többszemélyes kerékpáron, a kerékpár

 bérbeadásával, a vendégek részére nyújtott ital (sör) kiszolgálása.

 ( 210 ) M 14 02137

 ( 220 ) 2014.07.03.

 ( 731 )  SAMOPTIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  dr. Péter Csaba, Péter 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, 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).

 ( 210 ) M 14 02152

 ( 220 ) 2014.07.02.

 ( 731 )  Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gombár Zsolt ügyvéd, Dr. Gombár Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Sztár-like

 ( 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).

 ( 210 ) M 14 02197

 ( 220 ) 2014.07.09.

 ( 731 )  Food Analytica Laboratóriumi és Innovációs Szolgáltató Kft., Gyula (HU)

 ( 541 ) FastStore

 ( 511 )   42    Minőségellenőrzés; műszaki szakértői tevékenység; vegyelemzés, kémiai analízis.

 ( 210 ) M 14 02198
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 ( 220 ) 2014.07.09.

 ( 731 )  Varga Nóra, Kecskemét (HU)

 ( 541 ) Ízfaktor

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 14 02212

 ( 220 ) 2014.07.10.

 ( 731 )  Pásztor Zsófia Eszter, Budapest (HU)

  ( 546 )

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02216

 ( 220 ) 2014.07.08.

 ( 731 )  SOLAZ MÉDIA Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Újszász (HU)

 ( 740 )  dr. Illés Géza Márton, Dr. Illés Géza Márton Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása.

 41    Élő előadások bemutatása; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; rádió- és televízióprogramok

készítése; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szórakoztatás;

 szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

  43    Ételszobrászat; éttermek; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 02234

 ( 220 ) 2014.07.14.

 ( 731 )  SPORT MOVE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Prónay Zsuzsanna, Dr. Prónay Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SPARTANFITT

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02247

 ( 220 ) 2014.07.15.

 ( 731 )  SHARK-VISION Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kökény Zoltán, Tatabánya

 ( 541 ) Sharkvision

 ( 511 )  35    Gazdasági előrejelzések, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, piaci tanulmányok, piackutatás, szakmai

konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, üzleti felvilágosítás, tanácsadás,

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzleti információk, munkaerő-toborzás, munkaerő-közvetítés és

-kölcsönzés, reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, terjesztése,
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reklámfilmek előállítása, reklámidő bérlete távközlési médiumban, reklámszövegek publikálása és szerkesztése,

 reklámügynökségi tevékenység, sajtófigyelés.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Oktatás, szakmai és gyakorlati képzés, konferenciák, szemináriumok, szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása, szövegek kiadása.

 ( 210 ) M 14 02252

 ( 220 ) 2014.07.15.

 ( 731 )  PÉK-INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) FehérPék

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények.

 ( 210 ) M 14 02282

 ( 220 ) 2014.07.17.

 ( 731 )  R-med Orvosi Műszergyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Sebészeti, orvosi készülékek és műszerek; ortopédiai cikkek.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02286

 ( 220 ) 2014.07.17.

 ( 731 )  dr. Oláh Fruzsina, Budapest (HU)

 Pozsonyi Erik, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és textiláruk; ágyneműk, asztalneműk.

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

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

 ( 210 ) M 14 02292

 ( 220 ) 2014.07.18.

 ( 731 )  Holland Pázsit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pap Béla, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )  27    Mesterséges gyep, műgyep, mesterséges gyep játékra használt felületek burkolására, mesterséges gyep

sportolásra használt felületek burkolására, mesterséges gyep szabadidős tevékenységhez használt felületek

 burkolására.

  31    Természetes gyep.

  44    Gyepgondozás, gyomirtás, kertművelés, tájkertész-szolgáltatások.

 ( 210 ) M 14 02300
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 ( 220 ) 2014.07.18.

 ( 731 )  Ocztos István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámtevékenység, marketingszolgáltatások, szabadtéri hirdetés.

  37    Építészeti kivitelezési, javítási szolgáltatások, kültéri festés.

  41    Kulturális szolgáltatások, fényképek készítése, kulturális rendezvények és kiállítások.

 ( 210 ) M 14 02349

 ( 220 ) 2014.07.22.

 ( 731 )  Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyermely (HU)

 ( 541 ) Germi

 ( 511 )   30    Tésztafélék.

 ( 210 ) M 14 02377

 ( 220 ) 2014.07.24.

 ( 731 )  Wm. WRIGLEY Jr. Company, Chicago, Illinois (US)

 ( 740 )  dr. Harsányi Zita, Budapest

 ( 541 ) HEALTH IN GUM

 ( 511 ) 5    Közvetlenül préselhető gumi alapú por és édesítőszerek gyógyászati célú rágógumi előállításához;

gyógyszerészeti kötőanyagok tablettázott rágógumi előállításához; gumialappal és édesítőszerekkel készült

 közvetlenül préselhető por gyógyászati rágógumi.

 ( 210 ) M 14 02424

 ( 220 ) 2014.07.30.

 ( 731 )  Alpokalja-Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület, Fertőszentmiklós (HU)

  

( 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).

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más
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osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

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

 ( 210 ) M 14 02425

 ( 220 ) 2014.07.30.

 ( 731 )  Alpokalja-Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület, Fertőszentmiklós (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 14 02426

 ( 220 ) 2014.07.30.

 ( 731 )  Alpokalja-Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület, Fertőszentmiklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02427

 ( 220 ) 2014.07.30.

 ( 731 )  Vega Fruit Tész Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Burgonya, friss; magvak (vetőmagvak); növények; zöldségek, friss.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; eladási propaganda
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 mások számára; import-export ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; marketing; reklámozás.

  43    Vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 02428

 ( 220 ) 2014.07.30.

 ( 731 )  Vega Fruit Tész Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Hagymák, friss (zöldség); magvak (vetőmagvak); növények; zöldségek, friss.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; eladási propaganda

 mások számára; import-export ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; marketing; reklámozás.

  43    Vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 14 02430

 ( 220 ) 2014.07.30.

 ( 731 )  Salamon Krisztián, Cserszegtomaj (HU)

 Borsics László Szabolcs, Cserszegtomaj (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

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

 áru).

 35    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) reklámozása, kerskedelme, azokkal kapcsolatos kereskedelmi

 adminisztráció és irodai munkák.

 ( 210 ) M 14 02458

 ( 220 ) 2014.07.31.

 ( 731 )  Grózer Csaba 100%, Feketeerdő (HU)

 ( 740 )  Dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

 ( 541 ) GROZER-BIOCOMPOSITE

 ( 511 ) 1    Feldolgozatlan műgyanták, műanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok, biológiai készítmények, nem

gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra, enzimkészítmények ipari használatra, enyv, enyvező szerek,

enyvszerű faipari kötőanyagok, epoxigyanták nyers állapotban, fehérje [állati vagy növényi eredetű,

nyersanyagként], felületaktív anyagok műgyanták feldolgozatlan állapotban, tejfermentumok ipari célokra,

tejfermentumok kémiai használatra, vegyi termékek tudományos használatra (nem humán vagy állatgyógyászati

 használatra).

 12    Kerékpár hajtókarok, kerékpár kerékabroncsok, kerékpárkerekek, kerékpár kerékküllők,

kerékpárkormányok, kerékpárok, kerékpárpedálok, kerékpár sárvédők, kerékpártámaszok, kerékpártömlők,

 kerékpárvázak.

 28    Játékok, játékszerek; sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; íjak íjászathoz,

 íjászfelszerelések, gördeszkák.

 ( 210 ) M 14 02462
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 ( 220 ) 2014.08.01.

 ( 731 )  TIBIS Bt., Döbröce (HU)

 ( 740 )  dr. Takács Zoltán, Takács Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) mariska

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02469

 ( 220 ) 2014.08.04.

 ( 731 )  Weisz György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. László Áron Márk, Oppenheim 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).

 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02479

 ( 220 ) 2014.08.05.

 ( 731 )  Miao Wei, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Eczet Mária, 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, 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).

 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).

 ( 210 ) M 14 02499

 ( 220 ) 2014.08.06.
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 ( 731 )  BÓDIS EDELSTAHL-TECHNIK Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Gépjármű alkatrészek és tartozékok; alvázak; gépjármű részegységek; gépjármű vázak; rozsdamentes

 anyagból és titániumból készült kipufogódobok és csövek.

 ( 210 ) M 14 02500

 ( 220 ) 2014.08.06.

 ( 731 )  CREDIN POLSKA Sp. z.o.o., Sobótka (PL)

 ( 740 )  Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gabonapehely termékek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; müzliszeletek; gabonatartalmú

szeletek és sütemények, magvak, gabonából és magvakból készült pelyhek, gabonamagvak, szezámmag és egyéb

zöldség- és gyümölcstermékek; gabonaszemekből előállított snack-ételek; féltermékek és kész keverékek gabona,

 gabonapehely és szezám alapú élelmiszercikkek előállításához.

 31    Keverékek mag, zöldség és gyümölcs, gabona, gyümölcs- és zöldségmag, gabonamag, valamint szezám

 alapú élelmiszercikkek előállításához.

 ( 210 ) M 14 02534

 ( 220 ) 2014.08.13.

 ( 731 )  Dumaszínház Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kelen Dóra, Lendvai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Dumaklub

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

 ( 210 ) M 14 02535

 ( 220 ) 2014.08.13.

 ( 731 )  EastNexo Tanácsadó Kft., Páty (HU)

 ( 740 )  dr. Jean Kornél, Balogh, B. Szabó, Jean és Társai Ügyvédi Iroda, 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).

 ( 210 ) M 14 02537

 ( 220 ) 2014.08.14.

 ( 731 )  Ticket Sales Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kazsikné Szabó Erika, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, fényképészeti, mozgóképi felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére,

továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek),

 DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.

 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); oktatási és szórakoztatási szolgáltatások a televízió, mozi, rádió

és színház vonatkozásában; rádió- és televízió programok, filmek és showműsorok készítése és előadása; a

televízió és rádió segítségével folytatott oktatás, vagy oktatás a televíziózásról és rádiózásról; szórákoztatás a

televízió, és a rádió segítségével; versenyek szervezése (oktatási vagy szórakoztatási célú); interaktív telefon

versenyek; publikáció; mozifilmek; showműsorok, rádió programok és televíziós programok készítése; rádió,

televízió, műhold, kábel, telefon, világháló és Internet segítségével folytatott oktatás és szórakoztatás; show

műsorok szervezése; hangfelvételek, előre felvett show műsorok, filmek, rádió és televízió műsorok bérbevétele;

videószalagok és videolemezek készítése; szórakoztató rádióműsorok készítése; szórakoztató televíziós műsorok

készítése; mozifilmek készítése; színházi műsorok készítése; játékok szervezése; televíziós szórakoztató műsorok

készítése a közönség telefon segítségével történő közreműködésével; mobiltelefon segítségével történő interaktív

 szórakoztató műsor; Internet felhasználásával történő játékok szervezése.

 ( 210 ) M 14 02538

 ( 220 ) 2014.08.14.

 ( 731 )  AUTONOVA Export-Import Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) YETI

 ( 511 )  1    Fagyálló hűtőfolyadék, koncentrált hűtőfolyadék, jégtelenítő folyadék, jégmentesítő készítmény.

 3    Ablakmosó folyadék, szélvédőmosó készítmény, szélvédőtisztító folyadék, készítmény.

 ( 210 ) M 14 02547

 ( 220 ) 2014.08.18.

 ( 731 )  PKN Audio Kft., Székesfehérvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangszórók, hangosbemondók; hangvisszaadó készülékek; hangátviteli készülékek; erősítők;

 hangfrekvenciás erősítő készülékek.

 ( 210 ) M 14 02548

 ( 220 ) 2014.08.18.

 ( 731 )  CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ékes Edvárd, Ékes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CIB Kártyázó Számlacsomag

 ( 511 )   36    Bankügyletek; hitelkártya-szolgáltatások; biztosítások.

 ( 210 ) M 14 02597
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 ( 220 ) 2014.08.26.

 ( 731 )  Goya Foods, Inc., New Jersey (US)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 ) GOYA

 ( 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).

 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).

 ( 210 ) M 14 02623

 ( 220 ) 2014.08.27.

 ( 731 )  "HOLLAND ALMA" Kft., Piricse (HU)

 ( 740 )  dr. Czére-Réti Gabriella, DR. CZÉRE-RÉTI ÜGYVÉDI IRODA, Debrecen

 ( 541 ) orion

 ( 511 )  29    Almapüré, dzsemek, fagyasztott gyümölcsök, gyümölcs csipsz, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya zselé,

gyümölcskonzervek, tartósított gyümölcsök, párolt gyümölcs, gyümölcspép, gyümölcssaláták, kandírozott

 (cukrozott) gyümölcsök, kompótok, lekvár, snack ételek (gyümölcs alapú-).

  31    Friss gyümölcsök.

 32    Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok,

alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, alkoholmentes almabor, ásványvizek, ásványvizek (italok),

eszenciák italok előállításához, gyümölcslevek, alkoholmentes gyümölcsnektárok, készítmények italok

 előállításához, termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizek előállításához, vizek (italok).

 ( 210 ) M 14 02624

 ( 220 ) 2014.08.27.

 ( 731 )  "HOLLAND ALMA" Kft., Piricse (HU)

 ( 740 )  dr. Czére-Réti Gabriella, DR. CZÉRE-RÉTI ÜGYVÉDI IRODA, Debrecen

 ( 541 ) Rozela

 ( 511 )  29    Almapüré, dzsemek, fagyasztott gyümölcsök, gyümölcs csipsz, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya zselé,

gyümölcskonzervek, tartósított gyümölcsök, párolt gyümölcs, gyümölcspép, gyümölcssaláták, kandírozott

 (cukrozott) gyümölcsök, kompótok, lekvár, snack ételek (gyümölcs alapú-).

  31    Friss gyümölcsök.

 32    Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok,

alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, alkoholmentes almabor, ásványvizek, ásványvizek (italok),

eszenciák italok előállításához, gyümölcslevek, alkoholmentes gyümölcsnektárok, készítmények italok

 előállításához, termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizek előállításához, vizek (italok).

 ( 210 ) M 14 02625

 ( 220 ) 2014.08.27.

 ( 731 )  "HOLLAND ALMA" Kft., Piricse (HU)

 ( 740 )  dr. Czére-Réti Gabriella, DR. CZÉRE-RÉTI ÜGYVÉDI IRODA, Debrecen

 ( 541 ) Luna

 ( 511 )  29    Almapüré, dzsemek, fagyasztott gyümölcsök, gyümölcs csipsz, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya zselé,

gyümölcskonzervek, tartósított gyümölcsök, párolt gyümölcs, gyümölcspép, gyümölcssaláták, kandírozott

 (cukrozott) gyümölcsök, kompótok, lekvár, snack ételek (gyümölcs alapú-).
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  31    Friss gyümölcsök.

 32    Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok,

alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, alkoholmentes almabor, ásványvizek, ásványvizek (italok),

eszenciák italok előállításához, gyümölcslevek, alkoholmentes gyümölcsnektárok, készítmények italok

 előállításához, termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizek előállításához, vizek (italok).

 ( 210 ) M 14 02655

 ( 220 ) 2014.08.29.

 ( 731 )  Products of Norway Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Szőke Viktor, Dr. Szőke Viktor Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Olajok gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 14 02656

 ( 220 ) 2014.09.01.

 ( 731 )  Ovisjel Kft., Pécs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Textil matricák; felvarrható címkék; öntapadós címkék szövetből; melegen ragasztható tapadó szövetek;

 öntapadós anyagok textil matricák, címkék formájában.

 ( 210 ) M 14 02675

 ( 220 ) 2014.09.03.

 ( 731 )  Mahmoud Fatime, Gyál (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Imre, Szeged

  

( 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).

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más
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osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára; maláta (az osztály betűrend 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 14 02745

 ( 220 ) 2014.09.09.

 ( 731 )  Szabó Károly, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékkártyák.

 ( 210 ) M 14 02773

 ( 220 ) 2014.09.10.

 ( 731 )  SZÁLL-KER PLAST Kft., Dabas (HU)

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

 ( 541 ) SZÁLL-KER PLAST

 ( 511 )  20    Vasúti műanyag termékek; műanyag termékek sínekhez; felső műanyag sínleszorítók; műanyag

rezgéscsillapítók sínekhez; műanyag alátét lemezek; műanyag csavarrögzítő betétek (tiplik); vasúti kocsi

 műanyag szerelvényei, felszerelései és alkatrészei.

 ( 210 ) M 14 03120

 ( 220 ) 2014.10.14.

 ( 731 )  Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) OFFI

 ( 511 )  41    Levelezés, fordítás, hiteles fordítás, fordítás hitelesítés, tolmácsolás, lektorálási szolgáltatás, kéziratok

korrektúrázása, írott szöveg kiadása; magyar, vagy idegen nyelvű hangfelvétel forrás-, illetve célnyelvre történő

leírása; audio felvételek készítése magyar és idegen nyelven; magyar és idegen nyelvű hangfelvételről audio

fordítás készítése; idegen nyelvi oktatás, nyelvi szakmai képzés, nyelvi közvetítéssel összefüggő tanácsadás;

 konferencia szervezés, oktatási célú konferencia szervezés; film feliratozás.

 ( 210 ) M 14 03121

 ( 220 ) 2014.10.14.

 ( 731 )  Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda

 ( 511 )  41    Levelezés, fordítás, hiteles fordítás, fordítás hitelesítés, tolmácsolás, lektorálási szolgáltatás, kéziratok

korrektúrázása, írott szöveg kiadása; magyar, vagy idegen nyelvű hangfelvétel forrás-, illetve célnyelvre történő

leírása; audio felvételek készítése magyar és idegen nyelven; magyar és idegen nyelvű hangfelvételről audio

fordítás készítése; idegen nyelvi oktatás, nyelvi szakmai képzés, nyelvi közvetítéssel összefüggő tanácsadás;

 konferencia szervezés, oktatási célú konferencia szervezés; film feliratozás.
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A rovat 104 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  214.256

 ( 151 )  2014.11.14.

 ( 210 )  M 14 02887

 ( 220 )  2014.09.19.

 ( 732 )  Első Magyar Borház-Szeremley Birtok Szőlőgazdálkodási és Kereskedelmi Kft., Kislőd (HU)

 ( 740 )  dr. Sipos Balázs Tihamér, Sipos Balázs Tihamér Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Szeremley Rizling

 ( 511 )   33    Borok.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 14 00993

 ( 220 ) 2014.03.31.

 ( 731 )  Arian Kimya Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi, Esenler - Istambul (TR)

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LAMIS

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

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

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

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

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

papírból vagy kartonból, papírcsipkéből készült termékek konyhaművészettel kapcsolatos dekoráció céljára, papír

süteményekhez és szörbethez (fagylalthoz), papír kéztörlők, konyharuhák papírból, papírtörlők,

 kartoncikkek,papírzacskók, kisméretű papírzacskók csomagoláshoz.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  205.987

 ( 151 )  2012.04.06.

 ( 210 )  M 05 00031

 ( 220 )  2005.01.05.

 ( 732 )  Cobra Electronics Corporation, Chicago, Illinois (US)

 ( 740 )  dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Rádiók, CD- (polgári hullámsávú) rádiók, hordozható rádiók, tengerészeti rádiók, radar/lézer detektorok,

amelyek olyan készülékek jelenlétét jelzik, amelyek az elhaladó járművek sebességét radar-, lézer- vagy kamera

technológiával képesek ellenőrizni és erről figyelmeztető jelzést küldenek válaszképpen a vezetőnek, ide nem

értve a navigáció, útvonaltervezés és/vagy járműkövetés céljára használt műholdas technológiát, GPS

rendszereket és/vagy GPS/GSM/GPRS rendszereket alkalmazó eszközöket, és/vagy az olyan berendezéseket,

 amelyek akadályérzékelő, ütközésre figyelmeztető vagy parkolást segítő eszközökként tudnak működni.

 ( 111 )  210.181

 ( 151 )  2013.07.05.

 ( 210 )  M 12 00951

 ( 220 )  2012.03.22.

 ( 732 )  Szíjgyártó János, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Szakál Róbert, dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 ( 111 )  212.777

 ( 151 )  2014.05.27.

 ( 210 )  M 12 03076

 ( 220 )  2012.08.27.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Luxor

 ( 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)ide nem értve az írógépeket, lemeztároló egységeket, számítógép-kiegészítők tárolására szolgáló

konténereket, irattálcákat, irodai lyukasztókat, festékszalagokat, pecséteket, bélyegzőket, bélyegzőpárnákat és

 bélyegzőhöz való festékeket, tanítási és oktató anyagokat, nyomdabetűket és kliséket.

 35    Szerencsejátékokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós

 reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
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 ( 111 )  213.064

 ( 151 )  2014.07.08.

 ( 210 )  M 13 01403

 ( 220 )  2013.05.22.

 ( 732 )  Google Inc., Mountain View, California (US)

 ( 300 )  TO/M/13/02737 2013.02.07. TO

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes hardver; számítógép-perifériák; viselhető számítógépes perifériák; perifériák mobil

eszközökhöz; hordozható perifériák mobil eszközökhöz; számítógépes hardverek adatok távoli hozzáféréséhez és

továbbításához; számítógépes perifériák adatok távoli hozzáféréséhez és továbbításához; perifériák mobil

eszközökhöz adatok távoli hozzáféréséhez és továbbításához; számítógépes hardver adatok és képi jelek

megjelenítéséhez; számítógépes perifériák adatok és képi jelek megjelenítéséhez; perifériák mobil eszközökhöz

 adatok és képi jelek megjelenítéséhez; számítógépes szoftverek.

 ( 111 )  213.727

 ( 151 )  2014.09.11.

 ( 210 )  M 13 02195

 ( 220 )  2013.07.31.

 ( 732 )  Egészségkártya Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Diagnosztikai szolgáltatások online foglalása gyógyszertárakon keresztül.

 ( 111 )  214.147

 ( 151 )  2014.10.20.

 ( 210 )  M 14 00583

 ( 220 )  2014.02.25.

 ( 732 )  Checkers Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.148

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00727

 ( 220 )  2014.03.10.

 ( 732 )  Breitenbach István, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Testnevelési és sportszerek megfogására szolgáló speciális kesztyű.

 ( 111 )  214.149

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 01096

 ( 220 )  2014.04.09.
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 ( 732 )  Sense/Net Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dombi Viktor, Dr. Dombi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Barion

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; eladási propaganda mások számára; információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak

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

reklámozás; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; vásárlási megrendelések

ügyintézése; mások áruinak és szolgáltatásainak célzott hirdetése, fogyasztói szokások elemzésével hipertextes

 kapcsolat biztosításával mások webhelyeihez, illetve a felhasználók és hirdetők geolokációja alapján.

 36    Bankügyletek; elszámolóházak; értékbónok kibocsátása; értékek letétbe helyezése; gyűjtések szervezése;

klíringházak; pénzalapok elektronikus átutalása; pénzügyi elemzések; pénzügyi információk nyújtása;

 elektronikuspénz-kibocsátás: azonnali pénzküldés tetszőleges azonosítóra.

 38    Mobiltelefon [celluláris telefon] összeköttetés; számítógép terminálok közötti összeköttetések; távközlési

beszélgetésterelő és összeköttetési szolgáltatások; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési

kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; telefon-összeköttetések; mobil eszköz segítségével történő bolti,

 internetes és peer to peer fizetés.

 ( 111 )  214.150

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00181

 ( 220 )  2014.01.20.

 ( 732 )  Nógrád Megye Önkormányzata, Salgótarján (HU)

 ( 541 )  NÓGRÁDIKUM

 ( 511 )  30    Magyarországon készült 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    Magyarországon készült 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.151

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00791

 ( 220 )  2014.03.17.

 ( 732 )  Magyar Sí Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Seres Zsuzsánna, SERES Ügyvédi Iroda, Kecskemét

  

( 546 )

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.152
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 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00790

 ( 220 )  2014.03.17.

 ( 732 )  PHARMATÉKA Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Kft., Pusztaberki (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Sebkezelő és fertőtlenítő készítmények emberek és állatok számára; kenőcsök, gélek, paszták higiéniai

 használatra.

  21    Tároló edények, tégelyek, tubusok.

 ( 111 )  214.153

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00789

 ( 220 )  2014.03.17.

 ( 732 )  Lajer Hajnalka, Győr (HU)

 Lajer Dániel, Győr (HU)

  

( 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).

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  214.154

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 01405

 ( 220 )  2014.05.05.

 ( 732 )  RusContact Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  30    Oroszországból származó kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és oroszországi recept alapján készített cukrászsütemények;

fagylaltok; Oroszországból származó cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet; orosz recept

 alapján készülő fűszeres mártások és Oroszországból származó fűszerek.

 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 )  214.155

 ( 151 )  2014.10.21.
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 ( 210 )  M 14 01521

 ( 220 )  2014.05.13.

 ( 732 )  m-Gel Hungary Video-Delikát Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői 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).

 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).

 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).

 ( 111 )  214.156

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 12 03518

 ( 220 )  2012.09.26.

 ( 732 )  EURÓ Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  PIZZA.HU

 ( 511 )  35    Eladási propaganda mások számára; reklámozás (marketing); on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; áruk bemutatása interneten, illetve kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési

oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése; hirdető ügynökségek; reklámszövegek publikálása; vásárlási megrendelések

 ügyintézése.

  39    Információ szállítással kapcsolatban.

 ( 111 )  214.157

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 13 01051

 ( 220 )  2013.04.18.

 ( 732 )  DFA-HUNGÁRIA Bt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Havas Péter Miklós, Havas Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (az
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 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 111 )  214.158

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00090

 ( 220 )  2014.01.13.

 ( 732 )  MACIVA Magyar Cirkusz és Variaté Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ernszt János, Ernszt Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MAGYAR CIRKUSZCSILLAGOK

 ( 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).

 ( 111 )  214.159

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00350

 ( 220 )  2014.02.05.

 ( 732 )  Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, LÁRHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 )  KAVOSZ

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; pénzügyi-, biztosítási-, valuta-, ingatlan- és bankügyletek, valamint

faktorálási-, hitelkártya szolgáltatásokkal, továbbá pénzügyi elemzésekkel, -szponzorálásokkal, -támogatásokkal

 összefüggő reklámozás és marketing tevékenységek és konferenciák szervezése.

 36    Alkuszügynöki tevékenység; pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek;

bankügyletek; faktorálási szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások; hitelirodák; hitelkártya szolgáltatások;

hitelkártya kibocsátás; kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslések;

pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi szponzorálások; pénzügyi tanácsadások; pénzügyi támogatások;

 valamint pénzügyi ügyletekkel kapcsolatos közvetítő irodák működtetése.

 42    Pénzügyi, banki, pénzügyi közvetítői, faktorálási, pénzügyi tevékenységekkel összefüggő fejlesztések,

 szoftvertervezések, szoftverfejlesztések.

 ( 111 )  214.160

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00457

 ( 220 )  2014.02.13.

 ( 732 )  Abszolutház Kft., Tófű (HU)

 ( 541 )  Droomhuis Hongarije

 ( 511 )  35    Reklámozás/hirdetés, szabadtéri hirdetés, marketing, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton,

reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok terjesztése, reklámszövegek publikálása,

 reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek.

 36    Alkuszi/ügynöki tevékenység, pénzügyek intézése építőipari projektekhez, szállásügynökségek

(apartmanok), tulajdonfenntartásos részletvétel hitelezése, lakásügynökségek, ingatlan ügynökségek, ingatlan

 értékbecslése, ingatlan kezelés.

 43    Átmeneti szállások bérlete, szálláshely lefoglalása (időleges-), turistaházak, helyfoglalás panziókban,

 helyfoglalás szállodákban.
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 ( 111 )  214.161

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00581

 ( 220 )  2014.02.25.

 ( 732 )  Checkers Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Délibusz az ebédjárat!

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.162

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00706

 ( 220 )  2014.03.07.

 ( 732 )  Wahoo Hompo Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Péter, Dr. Juhász Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég (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 )  214.163

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00707

 ( 220 )  2014.03.07.

 ( 732 )  Wahoo Hompo Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Péter, Dr. Juhász Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Anyu Delicatessen

 ( 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 )  214.164
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 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00715

 ( 220 )  2014.03.10.

 ( 732 )  Hyperix Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  HYPERIX

 ( 511 ) 9    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.

 35    Fénymásolási és nyomtatási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése; gépírási szolgáltatások;

gyorsírási szolgáltatások; iratmásolás; iratok spirálozása; iratok laminálása; irodagépek és készülékek

kölcsönzése; kereskedelmi célú tevékenység az alábbi felsorolás alapján: fénymásoló gépek, irodagépek és

készülékek kereskedelme; számítógépek, laptop számítógépek kereskedelme, mobiltelefonok kereskedelme;

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

adathordozók kereskedelme; hanglemezek kereskedelme; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k, pendrájvok (USB)

és egyéb, digitális rögzítésű média kereskedelme; féltartós, tartós és tölthető elemek kereskedelme; szünetmentes

tápegységek kereskedelme; fénymásológépek kellékanyagainak kereskedelme; nyomtatók és multifunkciós

berendezések kellékanyagainak kereskedelme; szkennerek és faxok kereskedelme; papír, karton és ezen

anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek;

papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodaicikkek; tanítási

 és oktatási anyagok; csomagolásra szolgáló műanyagok kereskedelme.

 37    Ablaktisztítás; bútorfelújítás; bútorok karbantartása; bútorok kárpitozása; elektromos berendezések

felszerelése és javítása; elhasznált vagy részben megsemmisült gépek felújítása; fényképezőgépek javítása; gépek

üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépkocsik karbantartása és javítása; hűtőberendezések üzembe

helyezése és javítása; irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása; járművek karbantartása; járművek

tisztítása; javítási tárgyú információk; kazánok tisztítása és javítása; konzultáció konstrukciókról; légkondicionáló

berendezések felszerelése és javítása; lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; órák karbantartása és javítása;

számítógépek és laptopok üzembe helyezése, karbantartása és javítása; fénymásológépek, nyomtatók és

multifunkciós berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; távbeszélő készülékek üzembe

 helyezése és javítása; mobiltelefonok javítása; tonerpatronok újratöltése; villamos vezetékek javítása.

 ( 111 )  214.165

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00716

 ( 220 )  2014.03.10.

 ( 732 )  RESIDEAL Ingatlanforgalmazási, Befektetési és Gazdasági Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Madej György, Madej Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FAGUS

 ( 511 )  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 )  214.166

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00824

 ( 220 )  2014.03.19.

 ( 732 )  Lenteam Kereskedelmi Kft., Szentendre (HU)
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 ( 740 )  dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fémből készült beltéri ajtók; ajtókeretek, nem fémből; ajtótokok, nem fémből; ajtótáblák,nem fémből;

 ajtóhoz építési (hőszigetelő) üveg és faburkolatok; ajtón lévő redőnyök nem fémből.

 ( 111 )  214.167

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 00835

 ( 220 )  2014.03.19.

 ( 732 )  Educontrol Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Honti Bence,Dr. Honti Bence Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Educontrol

 ( 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 )  214.168

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 01203

 ( 220 )  2014.04.17.

 ( 732 )  Sersia Farm Kft., Pilisszentlászló (HU)

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

 ( 541 )  INTEGREN

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások a növénytermesztésben és az

 állattenyésztésben használt termékekkel kapcsolatban.

 42    Mezőgazdasági trágyák, műtrágyák használatával, biztonságosságával kapcsolatos információs

szolgáltatások; talajjavítással kapcsolatos információs szolgáltatások; szolgáltatások mezőgazdasági vegyszerek

 hatékonyságának értékelésére.

  44    Mezőgazdasággal kapcsolatos szaktanácsadás.

 ( 111 )  214.169

 ( 151 )  2014.10.21.

 ( 210 )  M 14 01208

 ( 220 )  2014.04.17.

 ( 732 )  Lóránt Dénes, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SALLAI PIACTÉR - MINŐSÉG A MINDENNAPOKBAN

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  214.170
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 ( 151 )  2014.10.22.

 ( 210 )  M 14 01701

 ( 220 )  2014.05.29.

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

 ( 541 )  TIGRAL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.171

 ( 151 )  2014.10.22.

 ( 210 )  M 14 01601

 ( 220 )  2014.05.20.

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

 ( 541 )  EROMAX

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.172

 ( 151 )  2014.10.22.

 ( 210 )  M 14 01602

 ( 220 )  2014.05.20.

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

 ( 541 )  STRONGIS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.173

 ( 151 )  2014.10.22.

 ( 210 )  M 14 01603

 ( 220 )  2014.05.20.

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

 ( 541 )  DUROFIL

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények az urogenitális rendszer zavarainak és megbetegedéseinek

 megelőzésére és kezelésére, valamint szexuális rendellenességek megelőzésére és kezelésére.

 ( 111 )  214.174

 ( 151 )  2014.10.22.

 ( 210 )  M 14 01605

 ( 220 )  2014.05.20.

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

 ( 541 )  AMIR

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.175

 ( 151 )  2014.10.22.

 ( 210 )  M 14 01606

 ( 220 )  2014.05.20.

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

 ( 541 )  SARTABLOC

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.176
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 ( 151 )  2014.10.22.

 ( 210 )  M 14 01607

 ( 220 )  2014.05.20.

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

 ( 541 )  ARBICEN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.177

 ( 151 )  2014.10.22.

 ( 210 )  M 14 01608

 ( 220 )  2014.05.20.

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

 ( 541 )  IRBELON

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.178

 ( 151 )  2014.10.22.

 ( 210 )  M 14 01609

 ( 220 )  2014.05.20.

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

 ( 541 )  HYPERBLOC

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  214.179

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 01674

 ( 220 )  2014.05.26.

 ( 732 )  Groupama Garancia Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ruszthy Dániel, Budapest

 ( 541 )  Gyógytárs Egészségbiztosítás

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás);reklámozás és/vagy hirdetés szóró-ajándékozás

formájában, ajándéktárgyak révén;hirdetések papír- és egyéb hordozón plakátok, levelek, szórólapok filmek

formájában; reklámozás és/vagy hirdetés elektronikus médián és/vagy a világhálón és/vagy közösségi oldalakon

keresztül; reklámozás és/vagy hirdetés sugárzott és/vagy kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz

kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül; reklámozás és/vagy hirdetés

elektronikus formában távközlési úton vezetékes telefonon, vagy mobil telefonokon keresztül; reklámozás

 és/vagy hirdetés mobil telefon alkalmazásokon keresztül.

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

szereplő valamennyi szolgáltatás); befektetések, portfóliók kezelése; alapítványok pénzügyi kezelése; biztosítási

ügynöki és alkuszi tevékenység; biztosítások megkötése interneten és/vagy távközlési eszközökön, vagy

hálózatokon keresztül; interneten és/vagy távközlési eszközökön nyújtott biztosítási szolgáltatások; tájékoztatás

és tanácsadás biztosítások és pénzügyek tárgyában telefonon és interneten keresztül is; biztosítási szolgáltatások,

biztosítási árajánlatok és díjajánlatok nyújtása, biztosítási díjak kiszámítása, biztosítási és pénzügyi információk

nyújtása és konzultációs szolgáltatások; biztosítási igények felmérése és feldolgozása, biztosítási igényekkel

kapcsolatos ügyintézés, biztosításokkal kapcsolatos tanácsadás; biztosítási kárigények feldolgozása, biztosítási

igények rendezése, kárrendezés, biztosítási kárigények számítógépes feldolgozása, biztosítási kockázatfelmérés és

kockázatkezelés; biztosításközvetítés; biztosítási ügyletek adminisztrációja; egészségbiztosítás,

egészségbiztosítási szolgáltatások magánszemélyek és vállalatok részére, egészségbiztosítással kapcsolatos
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ügynöki és alkuszi szolgáltatások, egészségbiztosítással kapcsolatos megtakarítási programok,

egészségmegőrzéshez kapcsolódó megtakarítási programok, egészségmegőrzéshez kapcsolódó információnyújtás,

egészségügyi szolgáltatások finanszírozása egészségbiztosítással, egészségpénztári tevékenység,

egészségmegőrzési tervek, csoportos egészségbiztosítások; kárbiztosítások, összegbiztosítások, utasbiztosítások,

felelősségbiztosítások, önkormányzati biztosítások, életbiztosítások, baleset biztosítások, törlesztési biztosítások,

vállalkozói és vállalkozási biztosítások, szakmai biztosítások, szakmai felelősségbiztosítások, sportbiztosítások,

 speciális biztosítások, viszontbiztosítások; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); pénzügyi, biztosítási és szakmai képzés; oktatás, továbbképzés,

iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás; sport- és kulturális tevékenységek

 szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  214.180

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 01179

 ( 220 )  2014.04.15.

 ( 732 )  Hervay Tibor, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Hervay Viktória, Budapest

 ( 541 )  KOBAK VERSENY

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.181

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 01778

 ( 220 )  2014.06.05.

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

 ( 541 )  JOMITIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 111 )  214.182

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 01779

 ( 220 )  2014.06.05.

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

 ( 541 )  KRUFTON

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 111 )  214.183

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 01780

 ( 220 )  2014.06.05.

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

 ( 541 )  OBABON

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 111 )  214.184

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 01425
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 ( 220 )  2014.05.06.

 ( 732 )  Lenkey Ákos, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Kicks R Good

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  35    Reklámozás; árubemutatás; divatbemutatók szervezése; információ és tanácsadás fogyasztóknak.

  41    Divatbemutatók szervezése szórakozási célokból; klubszolgáltatás (szórakoztatás vagy oktatás).

 ( 111 )  214.185

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 00944

 ( 220 )  2014.03.27.

 ( 732 )  Adelite Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé.

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

 ( 111 )  214.186

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 01066

 ( 220 )  2014.04.04.

 ( 732 )  Mary-Ker Pasta Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 554 )

 ( 511 )  30    Magyarországról származó malomipari termékek, lisztek, lisztből és egyéb gabonaőrleményekből-,

gabonakészítményekből készült termékek; tésztafélék, száraztészták; gluténmentes tésztaféleségek, különféle

 félkész tészták.

  35    Tésztaféleségek kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  214.187

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 00816

 ( 220 )  2014.03.19.

 ( 732 )  Wochna Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ipacs Réka, Gobert és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )
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 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

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

 valamennyi áru).

 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).

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

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

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

 jegyzékében 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 )  214.188

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 00817

 ( 220 )  2014.03.19.

 ( 732 )  WOCHNA MEDICAL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ipacs Réka, Gobert és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Wochna

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

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

 valamennyi áru).

 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).

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

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

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

 jegyzékében 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 )  214.189

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 00818

 ( 220 )  2014.03.19.

 ( 732 )  Wochna Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ipacs Réka, Gobert és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

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

 valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 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).

 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 )  214.190

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 00928

 ( 220 )  2014.03.27.

 ( 732 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.191

 ( 151 )  2014.10.28.

 ( 210 )  M 14 00688

 ( 220 )  2014.03.07.

 ( 732 )  Valent Jánosné, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, 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 (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).
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 19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

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

 valamennyi áru).

 20    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).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplö valamennyi áru).

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

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

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

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

 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).

 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).

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

 szolgáltatás).

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.192

 ( 151 )  2014.10.29.

 ( 210 )  M 13 03574

 ( 220 )  2013.11.28.

 ( 732 )  ECOsynergy Gazdasági Tanácsadó Kft., Pécs (HU)

  

( 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, digitális rögzítésű média; szerkezetek
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érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

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

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.193

 ( 151 )  2014.10.29.

 ( 210 )  M 13 03772

 ( 220 )  2013.12.16.

 ( 732 )  Langham Hotels International Limited, Wanchai (HK)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzletvezetési és tanácsadási szolgáltatások; üzleti és szállodai adminisztráció; üzleti tájékoztatás és

felvilágosítás; üzleti asszisztensi szolgáltatások; üzletközpontokkal kapcsolatos szolgáltatások; marketingkutatás;

szállodák üzleti irányítása; reklámozási és kereskedelmi célú kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése;

marketing, reklámozási, hirdetési és promóciós szolgáltatások; hirdetési helyek bérlése; élelmiszerekkel,

italokkal, fürdő- és szépségápolási termékekkel, nyomtatott anyagokkal és írószerekkel, ruhákkal és ruha

kiegészítőkkel, filmekkel, textilárukkal, bőrárukkal és virágbolti termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; szupermarket- és áruházi kiskereskedelmi szolgáltatások; a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos

 tájékoztatási és tanácsadói szolgáltatások.

 ( 111 )  214.194

 ( 151 )  2014.10.29.

 ( 210 )  M 14 00929

 ( 220 )  2014.03.27.

 ( 732 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  214.195

 ( 151 )  2014.10.29.

 ( 210 )  M 14 01189

 ( 220 )  2014.04.16.

 ( 732 )  GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Carrigaline, County Cork (IE)
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 ( 740 )  Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  GREDERA

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények és anyagok; vakcinák.

 ( 111 )  214.196

 ( 151 )  2014.10.29.

 ( 210 )  M 14 01190

 ( 220 )  2014.04.16.

 ( 732 )  GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Carrigaline, County Cork (IE)

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

 ( 541 )  ETEBEDE

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények és anyagok; vakcinák.

 ( 111 )  214.197

 ( 151 )  2014.10.29.

 ( 210 )  M 14 01188

 ( 220 )  2014.04.16.

 ( 732 )  GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Carrigaline, County Cork (IE)

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

 ( 541 )  CAZNORA

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények és anyagok; vakcinák.

 ( 111 )  214.198

 ( 151 )  2014.10.29.

 ( 210 )  M 14 00799

 ( 220 )  2014.03.18.

 ( 732 )  RADIO DENTAL EXTRA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Gergely, Izsó és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 44    Fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; orvosi klinikák szolgáltatása; orvosi rendelők; orvosi

 szolgáltatások.

 ( 111 )  214.199

 ( 151 )  2014.10.29.

 ( 210 )  M 14 00038

 ( 220 )  2010.11.08.

 ( 732 )  MHCS, F- Epernay (FR)

 ( 740 )  Danubia, Budapest

 ( 541 )  YELLOW LABEL

 ( 511 )   33    Borok, Franciaországból származó borok, nevezetesen habzó borok.

 ( 111 )  214.241
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 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 00556

 ( 220 )  2014.02.24.

 ( 732 )  Rácz Zsoltné, Budapest (HU)

 ( 541 )  HED

 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 111 )  214.242

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 01408

 ( 220 )  2014.05.05.

 ( 732 )  Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási

célú kiállítás szervezés; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatással kapcsolatos információnyújtás;

számítógépes adatbázisból vagy internetről online biztosított oktatási információk; szórakoztatás; szórakoztatási,

 sport és kulturális tevékenységek; zenés szórakoztatás.

 ( 111 )  214.243

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 00926

 ( 220 )  2014.03.26.

 ( 732 )  Szabó András, Pápa (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Újságok, folyóiratok.

  41    Könyv- és újságkiadás.

 ( 111 )  214.244

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 00923

 ( 220 )  2014.03.26.

 ( 732 )  INTERMÉDIA Kiadó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

  41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  214.245

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 01409

 ( 220 )  2014.05.05.

 ( 732 )  Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatáshoz

kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási kiállítások szervezése,

 rendezése; oktatással kapcsolatos információnyújtás; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás.

 ( 111 )  214.246

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 00306

 ( 220 )  2014.01.31.

 ( 732 )  MEDIUS Tours Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Személyszállítás; utazásszervezés.

 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).

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

 és állatok részére.

 ( 111 )  214.247

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 01170

 ( 220 )  2014.04.15.

 ( 732 )  Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Fogászati ellátással kapcsolatos reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai

 munkák.

 39    Fogászati ellátással összefüggő, összeköthető helyfoglalás szállítással kapcsolatban, helyfoglalás utazáshoz,

helyfoglalás utazással kapcsolatban, járművek kölcsönzése, kalauzolás ismeretlen helyen, közlekedési

információ, látogatások tervezése turistáknak, légi szállítás, személyszállítás, tengeri szállítás, utaskísérés,

 utasszállítás, utazásszervezés, vasúti szállítás, vízi járművel történő szállítás, vízi utazások szervezése.

 44    Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; orvosi

 rendelők; orvosi szolgáltatások.
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 ( 111 )  214.248

 ( 151 )  2014.11.04.

 ( 210 )  M 14 00308

 ( 220 )  2014.01.31.

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  EGÉSZSÉGBOLT-KOSÁRBAN AZ EGÉSZSÉG

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés egészségmegőrzéssel és egészséggel összefüggő kereskedelmi ügyletekről; közvélemény

kutatás egészséges életmóddal és egészségügyi termékekkel kapcsolatban; statisztikák összeállítása hirdetési hely

kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése egészségmegőrzéssel, egészségüggyel kapcsolatban;egészséggel,

egészségüggyel, egészséges életmóddal kapcsolatos videó file-ok feltöltése hirdetési oldalakra; információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás] egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel kapcsolatban;

egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel kapcsolatos információk számítógépes adatbázisokba való

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

számítógépes hálózaton egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel kapcsolatos szolgáltatások és termékek

körében; piaci tanulmányok, piackutatás, reklámanyagok terjesztése egészséges életmóddal, egészségmegőrzéssel

kapcsolatban; árösszevetési szolgáltatások; egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel kapcsolatos

árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; egészséggel, egészséges

életmóddal kapcsolatos áruminták terjesztése; egészséges életmóddal, egészségmegőrzéssel kapcsolatos

kereskedelmi szolgáltatások, vásárlási megrendelések ügyintézése; webshop működtetése egészséges életmóddal,

egészség megőrzéssel kapcsolatos termékek és szolgáltatások tekintetében, beszerzői szolgáltatások [áruk illetve

szolgáltatások beszerzése] és eladási propaganda mások számára ilyen árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban;

egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel, sportolással kapcsolatos divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése, gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények,

 valamint gyógyászati eszközök kis és nagykereskedelme.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás] egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel

kapcsolatban; elektronikus levelezés, e-mail fórumok biztosítása az interneten; hírügynökségek; hozzáférés

biztosítása egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel kapcsolatos adatbázisokhoz; tudakozók, információs

szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján] az egészséges életmódhoz, az egészségmegőrzéshez

 kapcsolódó árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 41    Elektronikus desktop kiadói tevékenység, egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel kapcsolatos

tartalmú vagy azzal összefüggő elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, vagy ilyen tartalmú,

tematikájú videó készítés és publikálás; on-line elérhető elektronikus publikációk az egészséges életmóddal,

egészség megőrzéséhez szükséges árukkal, tárgyakkal, fogyasztási cikkekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás],

konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása egészséges életmóddal,

 egészség megőrzéssel kapcsolatban.

 ( 111 )  214.250

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 00796

 ( 220 )  2014.03.17.

 ( 732 )  Villány-Siklósi Borút Egyesület 100%, Villány (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 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 )  214.251

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 01169

 ( 220 )  2014.04.15.

 ( 732 )  Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)

 ( 740 )  dr. Murgás-Horváth Linda, Alsónémedi

 ( 541 )  PENNY Egészségtér

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

diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők és gyógyhatású készítmények emberek számára;

 vitaminkészítmények; tapaszok; kötszeranyagok.

  20    Gyógyszeres szekrények.

  35    Reklámozás; gyógyszer-kiskereskedelem.

 ( 111 )  214.252

 ( 151 )  2014.11.03.

 ( 210 )  M 14 00037

 ( 220 )  2014.01.24.

 ( 732 )  SmartFM Ingatlanüzemeltető Kft., Szentendre (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 111 )  214.253

 ( 151 )  2014.11.04.

 ( 210 )  M 14 00307

 ( 220 )  2014.01.31.

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés egészségmegőrzéssel és egészséggel összefüggő kereskedelmi ügyletekről; közvélemény

kutatás egészséges életmóddal és egészségügyi termékekkel kapcsolatban; statisztikák összeállítása hirdetési hely

kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése egészségmegőrzéssel, egészségüggyel kapcsolatban;egészséggel,

egészségüggyel, egészséges életmóddal kapcsolatos videó file-ok feltöltése hirdetési oldalakra; információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás] egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel kapcsolatban;

egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel kapcsolatos információk számítógépes adatbázisokba való

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

számítógépes hálózaton egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel kapcsolatos szolgáltatások és termékek

körében; piaci tanulmányok, piackutatás, reklámanyagok terjesztése egészséges életmóddal, egészségmegőrzéssel

kapcsolatban; árösszevetési szolgáltatások; egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel kapcsolatos

árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; egészséggel, egészséges

életmóddal kapcsolatos áruminták terjesztése; egészséges életmóddal, egészségmegőrzéssel kapcsolatos
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kereskedelmi szolgáltatások, vásárlási megrendelések ügyintézése; webshop működtetése egészséges életmóddal,

egészség megőrzéssel kapcsolatos termékek és szolgáltatások tekintetében, beszerzői szolgáltatások [áruk illetve

szolgáltatások beszerzése] és eladási propaganda mások számára ilyen árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban;

egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel, sportolással kapcsolatos divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése, gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények,

 valamint gyógyászati eszközök kis és nagykereskedelme.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás] egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel

kapcsolatban; elektronikus levelezés, e-mail fórumok biztosítása az interneten; hírügynökségek; hozzáférés

biztosítása egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel kapcsolatos adatbázisokhoz; tudakozók, információs

szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján] az egészséges életmódhoz, az egészségmegőrzéshez

 kapcsolódó árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 41    Elektronikus desktop kiadói tevékenység, egészséges életmóddal, egészség megőrzéssel kapcsolatos

tartalmú vagy azzal összefüggő elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, vagy ilyen tartalmú,

tematikájú videó készítés és publikálás; on-line elérhető elektronikus publikációk az egészséges életmóddal,

egészség megőrzéséhez szükséges árukkal, tárgyakkal, fogyasztási cikkekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás],

konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása egészséges életmóddal,

 egészség megőrzéssel kapcsolatban.

A rovat 70 darab közlést tartalmaz. 
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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 13 03844

 ( 220 ) 2013.12.20.

 ( 731 )  CREDIN POLSKA Sp. z.o.o., Sobótka (PL)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gabonapehely termékek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; müzliszeletek; gabonatartalmú

szeletek és sütemények, magvak, gabonából és magvakból készült pelyhek, gabonamagvak, szezámmag és egyéb

zöldség- és gyümölcstermékek; gabonaszemekbőlelőállított snack-ételek; féltermékek és készkeverékek gabona,

 gabonapehely és szezám alapú élelmiszercikkek előállításához.

 31    Keverékek mag, zöldség és gyümölcs, gabona, gyümölcs- és zöldségmag, gabonamag, valamint szezám

 alapú élelmiszercikkek előállításához.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 184.198

 ( 210 ) M 04 00885

 ( 180 ) 2014.02.26.

 ( 111 ) 184.199

 ( 210 ) M 04 00886

 ( 180 ) 2014.02.26.

 ( 111 ) 184.200

 ( 210 ) M 04 00887

 ( 180 ) 2014.02.26.

 ( 111 ) 184.201

 ( 210 ) M 04 00888

 ( 180 ) 2014.02.26.

 ( 111 ) 184.278

 ( 210 ) M 04 00521

 ( 180 ) 2014.02.06.

 ( 111 ) 184.279

 ( 210 ) M 04 00623

 ( 180 ) 2014.02.13.

 ( 111 ) 184.280

 ( 210 ) M 04 00624

 ( 180 ) 2014.02.13.

 ( 111 ) 184.281

 ( 210 ) M 04 00673

 ( 180 ) 2014.02.17.

 ( 111 ) 184.283

 ( 210 ) M 04 00737

 ( 180 ) 2014.02.19.

 ( 111 ) 184.284

 ( 210 ) M 04 00784

 ( 180 ) 2014.02.23.

 ( 111 ) 184.311

 ( 210 ) M 04 00452

 ( 180 ) 2014.02.03.

 ( 111 ) 184.312

 ( 210 ) M 04 00453
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 ( 180 ) 2014.02.03.

 ( 111 ) 184.613

 ( 210 ) M 04 00494

 ( 180 ) 2014.02.05.

 ( 111 ) 184.619

 ( 210 ) M 04 00822

 ( 180 ) 2014.02.25.

 ( 111 ) 184.625

 ( 210 ) M 04 00905

 ( 180 ) 2014.02.27.

 ( 111 ) 184.783

 ( 210 ) M 04 00501

 ( 180 ) 2014.02.05.

 ( 111 ) 184.784

 ( 210 ) M 04 00562

 ( 180 ) 2014.02.10.

 ( 111 ) 185.873

 ( 210 ) M 04 00417

 ( 180 ) 2014.02.02.

 ( 111 ) 185.874

 ( 210 ) M 04 00504

 ( 180 ) 2014.02.05.

 ( 111 ) 185.877

 ( 210 ) M 04 00682

 ( 180 ) 2014.02.17.

 ( 111 ) 185.878

 ( 210 ) M 04 00419

 ( 180 ) 2014.02.02.

 ( 111 ) 186.297

 ( 210 ) M 04 00798

 ( 180 ) 2014.02.23.

 ( 111 ) 186.302

 ( 210 ) M 04 00764

 ( 180 ) 2014.02.23.

 ( 111 ) 186.303

 ( 210 ) M 04 00811

 ( 180 ) 2014.02.24.

 ( 111 ) 186.305
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 ( 210 ) M 04 00591

 ( 180 ) 2014.02.11.

 ( 111 ) 186.306

 ( 210 ) M 04 00616

 ( 180 ) 2014.02.12.

 ( 111 ) 186.307

 ( 210 ) M 04 00409

 ( 180 ) 2014.02.02.

 ( 111 ) 186.309

 ( 210 ) M 04 00454

 ( 180 ) 2014.02.03.

 ( 111 ) 186.312

 ( 210 ) M 04 00416

 ( 180 ) 2014.02.02.

 ( 111 ) 186.485

 ( 210 ) M 04 00818

 ( 180 ) 2014.02.24.

 ( 111 ) 186.494

 ( 210 ) M 04 00719

 ( 180 ) 2014.02.19.

 ( 111 ) 186.505

 ( 210 ) M 04 00730

 ( 180 ) 2014.02.19.

 ( 111 ) 186.859

 ( 210 ) M 04 00547

 ( 180 ) 2014.02.09.

 ( 111 ) 187.284

 ( 210 ) M 04 00530

 ( 180 ) 2014.02.06.

 ( 111 ) 187.286

 ( 210 ) M 04 00422

 ( 180 ) 2014.02.02.

 ( 111 ) 187.289

 ( 210 ) M 04 00717

 ( 180 ) 2014.02.19.

 ( 111 ) 187.290

 ( 210 ) M 04 00423

 ( 180 ) 2014.02.02.
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 ( 111 ) 188.729

 ( 210 ) M 04 00637

 ( 180 ) 2014.02.16.

 ( 111 ) 188.741

 ( 210 ) M 04 00876

 ( 180 ) 2014.02.26.

 ( 111 ) 188.742

 ( 210 ) M 04 00880

 ( 180 ) 2014.02.26.

 ( 111 ) 188.743

 ( 210 ) M 04 00881

 ( 180 ) 2014.02.26.

 ( 111 ) 188.744

 ( 210 ) M 04 00595

 ( 180 ) 2014.02.11.

 ( 111 ) 188.750

 ( 210 ) M 04 00672

 ( 180 ) 2014.02.17.

 ( 111 ) 189.639

 ( 210 ) M 04 00534

 ( 180 ) 2014.02.06.

 ( 111 ) 189.640

 ( 210 ) M 04 00621

 ( 180 ) 2014.02.13.

 ( 111 ) 191.002

 ( 210 ) M 06 00775

 ( 180 ) 2014.02.06.

 ( 111 ) 191.670

 ( 210 ) M 04 00505

 ( 180 ) 2014.02.05.

 ( 111 ) 194.371

 ( 210 ) M 04 00660

 ( 180 ) 2014.02.16.

 ( 111 ) 194.372

 ( 210 ) M 04 00661

 ( 180 ) 2014.02.16.

 ( 111 ) 197.346

 ( 210 ) M 08 02268

 ( 180 ) 2014.02.27.
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 ( 111 ) 200.590

 ( 210 ) M 09 03324

 ( 180 ) 2014.02.05.

 ( 111 ) 203.873

 ( 210 ) M 04 00695

 ( 180 ) 2014.02.18.

A rovat 52 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt

 ( 111 ) 200.274

 ( 732 ) BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft., Tószeg (HU)

 ( 111 ) 204.887

 ( 732 ) VELUX Magyarország Fertődi Építőkomponens Kft., Fertőd (HU)

 ( 111 ) 211.738

 ( 732 ) VELUX Magyarország Fertődi Építőkomponens Kft., Fertőd (HU)

 ( 111 ) 211.740

 ( 732 ) VELUX Magyarország Fertődi Építőkomponens Kft., Fertőd (HU)

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom részleges megszűnése

Árujegyzék korlátozása

 ( 111 ) 190.206

 ( 732 ) Vargha Zsolt Sebastian, Fót (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  116.307

 ( 732 )  TDY Industries, Inc., Los Angeles, California (US)

 ( 111 )  116.362

 ( 732 )  CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 111 )  116.939

 ( 732 )  Auer Lighting GmbH, Bad Gandersheim (DE)

 ( 111 )  117.415

 ( 732 )  The Dow Chemical Company, Midland, Michigan (US)

 ( 111 )  117.951

 ( 732 )  Aspen Global Incorporated, Port Louis (MU)

 ( 111 )  124.369

 ( 732 )  Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  124.826

 ( 732 )  Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston, Iowa (US)

 ( 111 )  124.827

 ( 732 )  SABIC Global Technologies B.V., Bergen op Zoom (NL)

 ( 111 )  125.332

 ( 732 )  The Dow Chemical Company (Delaware államban bejegyzett cég), Midland, Michigan (US)

 ( 111 )  126.055

 ( 732 )  Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Indianapolis, Indiana (US)

 ( 111 )  140.661

 ( 732 )  Asco Group Limited, (Bahama szigetek-i cég), Freeport (BS)

 ( 111 )  142.114

 ( 732 )  SOCIETE BIC (S.A.), CLICHY (FR)

 ( 111 )  142.554

 ( 732 )  The Population Council Inc. (New York állam törvényei szerint müködő cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  142.649

 ( 732 )  Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.), Tokyo (JP)

 ( 111 )  143.160

 ( 732 )  Federal Express Corporation,, Memphis Tennessee (US)

 ( 111 )  143.169

 ( 732 )  SOCIEDAD ANONIMA VICHY CATALAN, Barcelona (ES)

 ( 111 )  144.064
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 ( 732 )  National Geographic Society, Washington, D.C. (US)

 ( 111 )  144.216

 ( 732 )  COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  144.273

 ( 732 )  Seres Erzsébet, Ajka (HU)

 ( 111 )  144.528

 ( 732 )  Ultralife Corporation, Newark, New York (US)

 ( 111 )  144.579

 ( 732 )  Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd., Taipei 104 (TW)

 ( 111 )  145.015

 ( 732 ) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő cég), New York, New York

 (US)

 ( 111 )  145.021

 ( 732 ) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő cég), New York, New York

 (US)

 ( 111 )  145.262

 ( 732 )  World-Wide Sires, Ltd. (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Plain City, Ohio (US)

 ( 111 )  145.992

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 111 )  146.252

 ( 732 )  Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)

 ( 111 )  146.253

 ( 732 )  Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)

 ( 111 )  146.860

 ( 732 ) WHIRLPOOL PROPERTIES, INC. (Michigan állam törvényei szerint működő vállalat), Saint Joseph, Michigan

 (US)

 ( 111 )  146.906

 ( 732 ) WHIRLPOOL PROPERTIES, INC. (Michigan állam törvényei szerint működő vállalat), Saint Joseph, Michigan

 (US)

 ( 111 )  147.201

 ( 732 )  Dow AgroSciences LLC., Indianapolis, Indiana (US)

 ( 111 )  147.653

 ( 732 )  United Pharma Kft., Őrbottyán (HU)

 ( 111 )  148.981

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmingotn, Delaware 19808 (US)
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 ( 111 )  172.039

 ( 732 )  Bennovum Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  181.022

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  181.300

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  182.069

 ( 732 )  CAFFE BRANDO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kaposvár (HU)

 ( 111 )  182.786

 ( 732 )  RF-HOBBY, s.r.o., Prága 10 (CZ)

 ( 111 )  182.995

 ( 732 )  Rósenberg Ádám, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  183.426

 ( 732 )  Mészáros Judit, Fonyód (HU)

 ( 111 )  183.726

 ( 732 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 111 )  183.833

 ( 732 )  Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych Spólka Akcyjna, Torun (PL)

 ( 111 )  183.947

 ( 732 )  Smarthome Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  183.965

 ( 732 )  N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  184.082

 ( 732 )  Gellért és Fiai Consulting Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  184.084

 ( 732 )  Wermerné Nagy Mária, Debrecen (HU)

 ( 111 )  184.215

 ( 732 )  Ganz Híd-, Daru és Acélszerkezetgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  184.575

 ( 732 )  Nypro Inc. (Massachusetts államban bejegyzett cég), Clinton, Massachusetts (US)

 ( 111 )  184.627

 ( 732 )  ROTEBERG Kft., Kőröshegy (HU)

 ( 111 )  184.748

 ( 732 )  Store Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  184.838
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 ( 732 )  Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)

 ( 111 )  184.927

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  185.000

 ( 732 )  MIH Allegro BV, Hoofddorp (NL)

 ( 111 )  185.016

 ( 732 )  ASTELLAS Pharma Inc., Tokió (JP)

 ( 111 )  185.217

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

 ( 111 )  185.310

 ( 732 )  Nanushka International Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  185.333

 ( 732 )  Castrol Limited, Swindon, Wiltshire (GB)

 ( 111 )  185.363

 ( 732 )  Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)

 ( 111 )  185.539

 ( 732 )  "Karmela 2000" Ltd, Bgariaul, Veliko Tarnovo (BG)

 ( 111 )  185.760

 ( 732 )  Poligon Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.777

 ( 732 ) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), Toyota-shi,

 Aichi-ken (JP)

 ( 111 )  185.864

 ( 732 )  POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

 ( 111 )  185.886

 ( 732 )  Entrepreneur Media Inc., Irvine, California (US)

 ( 111 )  185.930

 ( 732 )  Magyar Rádió nonprofit Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.999

 ( 732 )  Kelly Foods Corporation (Maryland állam törvényei szerint működő vállalat), Berlin, Maryland állam (US)

 ( 111 )  186.217

 ( 732 )  Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Indianapolis, Indiana (US)

 ( 111 )  186.394

 ( 732 )  Hearst Holdings, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  186.395
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 ( 732 )  Hearst Holdings, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  186.396

 ( 732 )  Hearst Holdings, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  186.414

 ( 732 )  CLT UFA S. A., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  187.409

 ( 732 )  Dolhay Klinika Egészségügyi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  187.410

 ( 732 )  Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Indianapolis, Indiana (US)

 ( 111 )  188.224

 ( 732 )  Pony International, LLC (California államban bejegyzett cég), Santa Barbara, California (US)

 ( 111 )  188.711

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

 ( 111 )  189.448

 ( 732 )  SANOFI, Paris (FR)

 ( 111 )  189.575

 ( 732 )  MasterCard International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 111 )  191.009

 ( 732 )  Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Indianapolis, Indiana (US)

 ( 111 )  191.493

 ( 732 )  Vitabalans Oy, HÄMEENLINNA, Finnország (FI)

 ( 111 )  198.890

 ( 732 )  NetLib Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.848

 ( 732 )  Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)

A rovat 79 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  144.528

 ( 732 )  Ultralife Corporation, Newark, New York (US)

 ( 111 )  144.579

 ( 732 )  Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd., Taipei 104 (TW)

 ( 111 )  154.102

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  154.563

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  155.855

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  161.503

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  162.463

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  167.973

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  168.679

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  176.812

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  179.874

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  180.216

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  181.984

 ( 732 )  Weisz György, Budapest (HU)

 ( 111 )  181.985

 ( 732 )  Weisz György, Budapest (HU)

 ( 111 )  182.691

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  184.970

 ( 732 )  Weisz György, Budapest (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 21. szám, 2014.11.14.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M2321



 ( 111 )  186.024

 ( 732 )  EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  186.025

 ( 732 )  EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  186.535

 ( 732 )  EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  187.758

 ( 732 )  EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  189.524

 ( 732 )  Weisz György, Budapest (HU)

 ( 111 )  191.777

 ( 732 )  EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  196.964

 ( 732 )  EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  198.890

 ( 732 )  NetLib Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.173

 ( 732 )  EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  200.587

 ( 732 )  EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  202.297

 ( 732 )  Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Debrecen (HU)

 ( 111 )  203.359

 ( 732 )  Leroy. Co. Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.849

 ( 732 )  MDQuest Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  206.409

 ( 732 )  EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  206.478

 ( 732 )  EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  206.616

 ( 732 )  Nimcro d.o.o., Zagreb (HR)

 ( 111 )  208.940

 ( 732 )  EXTRUDERTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)
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 ( 111 )  211.739

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

A rovat 34 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  132.690

 ( 732 )  AGILENT TECHNOLOGIES, INC., Santa Clara, California (US)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  140.490

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 111 )  141.116

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 111 )  141.117

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 111 )  142.114

 ( 732 )  SOCIETE BIC (S.A.), CLICHY (FR)

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

 ( 111 )  142.554

 ( 732 )  The Population Council Inc. (New York állam törvényei szerint müködő cég), New York, New York (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  145.545

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 111 )  145.992

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 740 )  Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker&McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  166.886

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 111 )  185.285

 ( 732 )  Arima Holding Corp., Providenciales, Turks & Caicos Island (GB)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  190.287

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Miskolczi Mária, Budapest
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 ( 111 )  194.323

 ( 732 )  LAVET Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  195.847

 ( 732 )  LAVET Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  204.306

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 111 )  207.926

 ( 732 )  ALFA WASSERMANN HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  207.928

 ( 732 )  ALFA WASSERMANN HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  207.991

 ( 732 )  ALFA WASSERMANN HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.682

 ( 732 )  PA-COMP Kft., Újfehértó (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  211.017

 ( 732 )  Hőstop-Plastika Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  211.122

 ( 732 )  Sun System Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  212.004

 ( 732 )  Hőstop-Plastika Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 21 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  132.690

 ( 732 )  AGILENT TECHNOLOGIES, INC., Santa Clara, California (US)

 ( 111 )  142.114

 ( 732 )  SOCIETE BIC (S.A.), CLICHY (FR)
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 ( 111 )  142.554

 ( 732 )  The Population Council Inc. (New York állam törvényei szerint müködő cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  145.992

 ( 732 )  3M Company (Delaware államban működő cég), St. Paul Minnesota (US)

 ( 111 )  185.285

 ( 732 )  Arima Holding Corp., Providenciales, Turks & Caicos Island (GB)

 ( 111 )  188.375

 ( 732 )  FOLTIN GLOBE Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 111 )  194.323

 ( 732 )  LAVET Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.847

 ( 732 )  LAVET Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.926

 ( 732 )  ALFA WASSERMANN HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.928

 ( 732 )  ALFA WASSERMANN HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.991

 ( 732 )  ALFA WASSERMANN HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.682

 ( 732 )  PA-COMP Kft., Újfehértó (HU)

 ( 111 )  211.017

 ( 732 )  Hőstop-Plastika Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.122

 ( 732 )  Sun System Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.004

 ( 732 )  Hőstop-Plastika Kft., Budapest (HU)

A rovat 15 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  122.541

 ( 732 )  Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  124.827

 ( 732 )  SABIC Global Technologies B.V., Bergen op Zoom (NL)

 ( 111 )  125.896
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 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  142.649

 ( 732 )  Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.), Tokyo (JP)

 ( 111 )  145.571

 ( 732 )  Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  148.981

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmingotn, Delaware 19808 (US)

 ( 111 )  152.690

 ( 732 )  Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  166.695

 ( 732 )  JBS Textile Group A/S, Herning (DK)

 ( 111 )  166.973

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  167.150

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  168.311

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  175.579

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  176.181

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  176.471

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  181.142

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

 ( 111 )  183.092

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  183.426

 ( 732 )  Mészáros Judit, Fonyód (HU)

 ( 111 )  183.947

 ( 732 )  Smarthome Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.233

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  186.913

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 111 )  188.375

 ( 732 )  FOLTIN GLOBE Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 111 )  189.345

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  190.540

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  197.580

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

 ( 111 )  207.928

 ( 732 )  ALFA WASSERMANN HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.991

 ( 732 )  ALFA WASSERMANN HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  213.507

 ( 732 )  Iván János, Debrecen (HU)

 Kalos Pál Tibor, Budapest (HU)

 ( 111 )  214.253

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

A rovat 28 darab közlést tartalmaz. 

Használati szerződés

 ( 111 )  213.116

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

 ( 740 )  dr. Kovács B. Gábor, Kovács B. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  213.117

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

 ( 740 )  dr. Kovács B. Gábor, Kovács B. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  213.779

 ( 732 )  BUDAPEST TAXI Személyszállító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. László Áron Márk, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

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

Jogutódlás

 ( 210 )  M 13 03289

 ( 731 )  Chello Central Europe Műsorszolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 13 03288

 ( 731 )  Chello Central Europe Műsorszolgáltató Kft., Budapest (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 14 01889

 ( 731 )  Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pletenyik Zoltán, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 14 02596

 ( 731 )  Luxottica Group S.p.A., Milano (IT)

 ( 740 )  SBG&K Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 210 )  M 14 02596

 ( 731 )  Luxottica Group S.p.A., Milano (IT)

 ( 210 )  M 14 00308

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 210 )  M 01 01352

 ( 731 )  Kométa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 210 )  M 02 04200

 ( 731 )  KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 210 )  M 12 03983
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 ( 731 )  KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Giacomo Pedranzini, Kaposvár

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  722.183

 ( 541 )  APTONIA

 ( 511 )  5, 29-30, 32, 38, 41

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014

 ( 111 )  814.145

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 25, 39

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014

 ( 111 )  827.857

 ( 541 )  dedra

 ( 511 )  7-9

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014

 ( 111 )  845.694

 ( 541 )  CONQUESTINA

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014

 ( 111 )  888.201

 ( 541 )  pansam

 ( 511 )  7-9

 ( 580 )  2014.08.07.

 ( 450 )  GAZ 30/2014

 ( 111 )  997.326

 ( 541 )  MYCOSAN

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2014.07.31.

 ( 450 )  GAZ 29/2014

 ( 111 )  1.051.994

 ( 541 )  doppler

 ( 511 )  18, 20, 24

 ( 580 )  2014.08.07.

 ( 450 )  GAZ 30/2014
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 ( 111 )  1.081.834

 ( 541 )  AOS

 ( 511 )  36-37

 ( 580 )  2014.08.07.

 ( 450 )  GAZ 30/2014

 ( 111 )  1.088.753

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014

 ( 111 )  1.119.534

 ( 541 )  INNOVATION FOR THE REAL WORLD

 ( 511 )  7, 9

 ( 580 )  2014.07.31.

 ( 450 )  GAZ 29/2014

 ( 111 )  1.160.105

 ( 541 )  CITYTRAIL

 ( 511 )  18, 25, 28

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014

 ( 111 )  1.185.661

 ( 541 )  VERO

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2014.08.07.

 ( 450 )  GAZ 30/2014

 ( 111 )  1.210.606

  

( 546 )

 ( 511 )  5-9, 11, 16, 19-22, 27-28, 31, 35-37, 39-42, 44-45
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 ( 580 )  2014.07.31.

 ( 450 )  GAZ 29/2014

 ( 111 )  1.210.647

 ( 541 )  XANADU

 ( 511 )  1, 5

 ( 580 )  2014.07.31.

 ( 450 )  GAZ 29/2014

 ( 111 )  1.210.677

 ( 541 )  GOLDEN FOLIAGE

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2014.07.31.

 ( 450 )  GAZ 29/2014

 ( 111 )  1.210.679

  

( 546 )

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2014.07.31.

 ( 450 )  GAZ 29/2014

 ( 111 )  1.210.739

 ( 541 )  CettaOx

 ( 511 )  1, 5, 37

 ( 580 )  2014.07.31.

 ( 450 )  GAZ 29/2014

 ( 111 )  1.210.752

 ( 541 )  UNICREDIT MYPAY

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2014.07.31.

 ( 450 )  GAZ 29/2014

 ( 111 )  1.210.753

 ( 541 )  ALWAYS

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2014.07.31.

 ( 450 )  GAZ 29/2014

 ( 111 )  1.210.835

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 28, 35, 38, 41-42

 ( 580 )  2014.07.31.

 ( 450 )  GAZ 29/2014

 ( 111 )  1.210.842
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( 546 )

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2014.07.31.

 ( 450 )  GAZ 29/2014

 ( 111 )  1.210.846

 ( 541 )  BLÜM

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2014.07.31.

 ( 450 )  GAZ 29/2014

 ( 111 )  1.210.871

  

( 546 )

 ( 511 )  7-9, 11, 35

 ( 580 )  2014.07.31.

 ( 450 )  GAZ 29/2014

 ( 111 )  1.210.919

 ( 541 )  ZOLOTOE ZERNO

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2014.07.31.

 ( 450 )  GAZ 29/2014

 ( 111 )  1.210.926

 ( 541 )  RAINCOAT

 ( 511 )  1, 5

 ( 580 )  2014.07.31.

 ( 450 )  GAZ 29/2014

 ( 111 )  1.210.927

 ( 541 )  INVISILINE

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2014.07.31.

 ( 450 )  GAZ 29/2014

 ( 111 )  1.210.982

 ( 541 )  Chameleon

 ( 511 )  31

 ( 580 )  2014.07.31.

 ( 450 )  GAZ 29/2014

 ( 111 )  1.211.020

  

( 546 )

 ( 511 )  25, 35, 38
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 ( 580 )  2014.07.31.

 ( 450 )  GAZ 29/2014

 ( 111 )  1.211.080

  

( 546 )

 ( 511 )  2, 16-17, 19, 35, 37

 ( 580 )  2014.07.31.

 ( 450 )  GAZ 29/2014

 ( 111 )  1.211.139

 ( 541 )  KINDER MILKOVO

 ( 511 )  29-30, 32

 ( 580 )  2014.07.31.

 ( 450 )  GAZ 29/2014

 ( 111 )  1.211.143

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 42, 45

 ( 580 )  2014.07.31.

 ( 450 )  GAZ 29/2014

 ( 111 )  1.211.161

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2014.07.31.

 ( 450 )  GAZ 29/2014

 ( 111 )  1.211.185

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30, 32

 ( 580 )  2014.07.31.
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 ( 450 )  GAZ 29/2014

 ( 111 )  1.211.215

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2014.07.31.

 ( 450 )  GAZ 29/2014

 ( 111 )  1.211.225

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 25, 28, 35

 ( 580 )  2014.07.31.

 ( 450 )  GAZ 29/2014

 ( 111 )  1.211.283

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 42, 45

 ( 580 )  2014.07.31.

 ( 450 )  GAZ 29/2014

 ( 111 )  1.211.288

  

( 546 )

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2014.07.31.

 ( 450 )  GAZ 29/2014

 ( 111 )  1.211.324

 ( 541 )  SARDOPIN

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2014.08.07.

 ( 450 )  GAZ 30/2014

 ( 111 )  1.211.325

 ( 541 )  ZENICAMO

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2014.08.07.

 ( 450 )  GAZ 30/2014

 ( 111 )  1.211.327

 ( 541 )  JAVESE
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 ( 511 )  5

 ( 580 )  2014.08.07.

 ( 450 )  GAZ 30/2014

 ( 111 )  1.211.328

 ( 541 )  LEVIER

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2014.08.07.

 ( 450 )  GAZ 30/2014

 ( 111 )  1.211.332

  

( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2014.08.07.

 ( 450 )  GAZ 30/2014

 ( 111 )  1.211.347

 ( 541 )  LION DE CHANEL

 ( 511 )  3, 9, 14, 18, 25

 ( 580 )  2014.08.07.

 ( 450 )  GAZ 30/2014

 ( 111 )  1.211.377

 ( 541 )  King Floor

 ( 511 )  19-20, 27

 ( 580 )  2014.08.07.

 ( 450 )  GAZ 30/2014

 ( 111 )  1.211.412

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 19, 37

 ( 580 )  2014.08.07.

 ( 450 )  GAZ 30/2014

 ( 111 )  1.211.467

 ( 541 )  Evolvia Nutripro

 ( 511 )  5, 16

 ( 580 )  2014.08.07.

 ( 450 )  GAZ 30/2014
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 ( 111 )  1.211.507

 ( 541 )  SONIFI

 ( 511 )  9, 35, 38, 41-42

 ( 580 )  2014.08.07.

 ( 450 )  GAZ 30/2014

 ( 111 )  1.211.743

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2014.08.07.

 ( 450 )  GAZ 30/2014

 ( 111 )  1.211.843

 ( 541 )  CIF EXPRESS

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2014.08.07.

 ( 450 )  GAZ 30/2014

 ( 111 )  1.211.911

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2014.08.07.

 ( 450 )  GAZ 30/2014

 ( 111 )  1.211.936

 ( 541 )  EXPLORE MORE

 ( 511 )  39, 41, 43

 ( 580 )  2014.08.07.

 ( 450 )  GAZ 30/2014

 ( 111 )  1.212.277

  

( 546 )

 ( 511 )  14, 18, 25, 30, 35

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014

 ( 111 )  1.212.372

 ( 541 )  ARAMIS

 ( 511 )  1, 5

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014
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 ( 111 )  1.212.373

 ( 541 )  AKUNA

 ( 511 )  1, 5

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014

 ( 111 )  1.212.397

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 11

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014

 ( 111 )  1.212.413

  

( 546 )

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014

 ( 111 )  1.212.446

  
( 546 )

 ( 511 )  24

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014

 ( 111 )  1.212.469

 ( 541 )  Coolplus

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014

 ( 111 )  1.212.522

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014
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 ( 111 )  1.212.564

  
( 546 )

 ( 511 )  9-11

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014

 ( 111 )  1.212.591

 ( 541 )  CLINCHIP

 ( 511 )  1, 5, 9-10, 39, 42, 44

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014

 ( 111 )  1.212.611

 ( 541 )  ZAGRANITSATV

 ( 511 )  35, 38, 41

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014

 ( 111 )  1.212.623

 ( 541 )  QUMO

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014

 ( 111 )  1.212.651

 ( 541 )  VISIOTHERM

 ( 511 )  9, 21

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014

 ( 111 )  1.212.659

  ( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014

 ( 111 )  1.212.662

 ( 541 )  HENNESSY COMMANDE IMPERIALE

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014

 ( 111 )  1.212.715

 ( 541 )  HEALTH POINT

 ( 511 )  5, 29-30, 32, 41, 44

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014

 ( 111 )  1.212.725
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( 546 )

 ( 511 )  5, 9-11, 42

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014

 ( 111 )  1.212.755

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014

 ( 111 )  1.212.763

  ( 546 )

 ( 511 )  28, 35

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014

 ( 111 )  1.212.813

  

( 546 )

 ( 511 )  2, 4, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 20-21, 24, 26-28

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014

 ( 111 )  1.212.826

 ( 541 )  FRUTABELA

 ( 511 )  5, 29-30

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014

 ( 111 )  1.212.847

 ( 541 )  VIFOOD

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014

 ( 111 )  1.212.855

 ( 541 )  ORIFLAME POSSESS

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014
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 ( 111 )  1.212.882

  

( 546 )

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014

 ( 111 )  1.212.924

 ( 541 )  GOLDEN GRAIN

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2014.08.14.

 ( 450 )  GAZ 31/2014

A rovat 76 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  1.016.497

 ( 151 )  2014.11.04.

 ( 111 )  1.048.197

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.117.080

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.122.915

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.132.956

 ( 151 )  2014.11.04.

 ( 111 )  1.150.305

 ( 151 )  2014.11.04.

 ( 111 )  1.185.885

 ( 151 )  2014.11.04.

 ( 111 )  1.195.342

 ( 151 )  2014.11.04.

 ( 111 )  1.195.354

 ( 151 )  2014.11.04.

 ( 111 )  1.195.364

 ( 151 )  2014.11.04.

 ( 111 )  1.195.381

 ( 151 )  2014.11.04.

 ( 111 )  1.195.385

 ( 151 )  2014.11.04.

 ( 111 )  1.195.484

 ( 151 )  2014.11.04.

 ( 111 )  1.195.523

 ( 151 )  2014.11.04.

 ( 111 )  1.195.539

 ( 151 )  2014.11.04.

 ( 111 )  1.195.605

 ( 151 )  2014.11.04.
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 ( 111 )  1.195.654

 ( 151 )  2014.11.04.

 ( 111 )  1.195.656

 ( 151 )  2014.11.04.

 ( 111 )  1.195.661

 ( 151 )  2014.11.04.

 ( 111 )  1.195.670

 ( 151 )  2014.11.04.

 ( 111 )  1.195.689

 ( 151 )  2014.11.04.

 ( 111 )  1.195.873

 ( 151 )  2014.11.04.

 ( 111 )  1.195.903

 ( 151 )  2014.11.04.

 ( 111 )  1.195.958

 ( 151 )  2014.11.04.

 ( 111 )  1.195.985

 ( 151 )  2014.11.04.

 ( 111 )  1.196.051

 ( 151 )  2014.11.04.

 ( 111 )  1.196.062

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.086

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.117

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.129

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.148

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.183

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.216

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.233
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 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.262

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.288

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.321

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.365

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.410

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.411

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.415

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.466

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.473

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.487

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.497

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.525

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.539

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.589

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.603

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.618

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.621

 ( 151 )  2014.11.05.
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 ( 111 )  1.196.634

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.662

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.757

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.764

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.765

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.788

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.833

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.853

 ( 151 )  2014.11.05.

 ( 111 )  1.196.862

 ( 151 )  2014.11.05.

A rovat 60 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 21. szám, 2014.11.14.

Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
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