
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  209.805

 ( 151 )  2013.06.14.

 ( 210 )  M 13 00009

 ( 220 )  2013.01.02.

 ( 732 )  Future Real Estate Network Ltd., EAST GRINSTEAD, WEST SUSSEX (GB)

 ( 740 )  dr. Havas-Sághy Gábor, Gayer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Globális Profitvisszaosztási Program

 ( 511 ) 16 Albumok; almanachok; bankkártya leolvasók, nem elektromos; bélyegző (pecsét)tartó állványok; bélyegző

(pecsét)tartó dobozok; bélyegzők, pecsétek; bélyegzők [pecsétek]; bélyegzőpárnák; bélyegzőtartók; bérmentesítő

gépek [irodagépek]; blokkok [papíráruk];borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzött könyvek; ceruzák;

cégtáblák papírból vagy kartonból; címbélyegzők, címbélyegek; címerpajzsok [pecsétek] papírból; címtáblák

címezőgépekhez; csekkfüzettartók; cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható]fedőlapok; csipeszes írótáblák;

csomagolóanyag keményítőből; csomagolópapír; daloskönyvek; diagramok; dobozok kartonból vagy papírból;

dossziék [papíráruk]; ecsetek; építészeti makettek; értesítések [papíráruk]; fatartalmú papír; fedelek,

kötések,borítók [papíráruk]; festékező asztalok [tintatartályok]; festékszalagok számítógép-nyomtatókhoz;

festéktálcák; festmények [képek], keretezve vagy anélkül; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; fóliatasak

kasírozók, laminálók [irodai cikkek];folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; földgömbök; földrajzi térképek;

füzetek; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; hajtogatókartanok [irodai cikkek]; hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból; hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék; iratkapcsok, gemkapcsok;iratkapcsok, iratfűzők; irattartók [irodai

cikkek]; irattartók [papíráru]; írásminták; irodagépek borítékok lezárására; irodai bélyegzőgépek; irodai

felszerelések, a bútorok kivételével; irodai kapcsok; irodai lyukasztógépek; íróeszközök;írófelszerelések;

írókészletek [papíráruk]; írótollak; írótollak aranyból; jegyek; kalapdobozok kartonból; karakterek [számok és

betűk]; kartotékkartonok [papíráruk]; katalógusok; kártyák; képek; képregények; kézikönyvek; könyvecskék,

füzetek; könyvek;könyvjelzők; könyvkötések; könyvkötészeti cikkek; könyvtámaszok; levelezőlapok;

levélkosarak; levélpapír; levélzáró pecsétostyák; magazinok, revük [időszaki lapok]; matricák, lehúzóképek;

márványozófésűk; másológépek duplikátorok; másolópapír [papíráru];naplófőkönyvek, főkönyvek; naptárak;

noteszok; nyomatok [metszetek]; nyomdai betűk; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk;

nyomtatványok; oktatási eszközök, a készülékek kivételével; öntapadó címkék [papíráruk]; öntapadó

szalagokpapíripari vagy háztartási használatra; palackalátétek papírból; palackcsomagoló anyagok kartonból vagy

papírból; palackokhoz csomagolóanyagok kartonból vagy papírból; papír; papíráruk; papírcsíkok fiókokba,

illatosítva vagy anélkül; papírcsokrok[papíráru]; papírok regisztrálókészülékekhez; papírszalagok; papírtartó

dobozok [irodai cikkek]; papírtépők irodai használatra; papírtölcsérek; papírtörülközők; papírvágó kések [irodai

cikkek]; papírzsebkendők; pecsétbélyegek; pecsételő anyagokpapíripari használatra; pénzcsipeszek; plakátok,

falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok; radírgumik;

rajzszegek; rajztáblák; rajztömbök rajzblokkok; sablonok [papíráruk]; sablonok törléshez;söröskorsó alátétek;

stencilek; szalvéták, papírból; számok [nyomdai karakterek]; szivargyűrűk; szobrocskák, figurák papírmaséból;

szórólapok; szövegkiemelők [filctollak]; táblamutató eszközök, nem elektromos; tálalátétek, tányéralátétek

papírból; tálcákpénzérmék rendezésére és számlálására; tányéralátétek papírból; tárgymutatók, repertóriumok;

tejszínes edények [kis kancsók] papírból; tervrajzok; tintatartók; toll- és ceruzatartók, asztali; tollak [irodai

cikkek]; tollszárkapcsok; tollszártartók;tolltartók; tolltörlők; töltőceruzák, csavarirónok; töltőtollak; törlésre

szolgáló termékek; transzparensek [papíráruk]; tuskihúzók; tusok; tűzőgépek [irodai cikkek]; újságok;

útlevéltartók; üdvözlőlapok/kártyák; virágcserépburkolók papírból; zacskókcsomagolásra papírból vagy

 műanyagból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok.

41 Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; coaching [tréning];

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz
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tréning]; elektronikus desktop kiadóitevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadások

díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; élő előadások bemutatása; feliratozása (filmek-); fényképészet;filmek gyártása, kivéve a

reklámfilmeket; fitnesztanfolyamok vezetése; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások;

fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók

szolgáltatásai;hangversenyek szervezés és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtárikölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; leíró szolgálat; levelező tanfolyamok; mikrofilmezés; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; nyelvi tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatásivizsgáztatás; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; óvodák

[nevelés]; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások;

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

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

szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés;szemináriumok rendezése és vezetése;

szerencsejátékok; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szinkronizálás;

szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek leírása,

nemreklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; tördelési

szolgáltatások, nem hirdetési célokra; üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás];

versenyek szervezése [oktatás vagyszórakoztatás; videofelvevő készülékek kölcsönzése; videofilmezés;

videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; zene

 összeállítása; zenei produkciók.

 ( 111 )  209.835

 ( 151 )  2013.06.14.

 ( 210 )  M 13 01066

 ( 220 )  2013.04.19.

 ( 732 )  RT5 Taxi Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 554 )

  

 ( 511 )  35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 39 Személyszállítás; áruszállítás; fuvarszervezés; utazásszervezés.

 ( 111 )  209.941

 ( 151 )  2013.06.14.

 ( 210 )  M 13 01172

 ( 220 )  2013.05.03.

 ( 732 )  Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Kapolyi József, Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 546 )

 

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.942

 ( 151 )  2013.06.14.

 ( 210 )  M 13 01173

 ( 220 )  2013.05.03.

 ( 732 )  Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

 ( 546 )

 

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.943

 ( 151 )  2013.06.14.

 ( 210 )  M 13 01342

 ( 220 )  2013.05.16.

 ( 732 )  REKLÁMTAXI Kft., Budapest (HU)

 ( 554 )
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 ( 511 )  39 Személy-szállítás; taxi szolgáltatás.

A rovat 5 darab közlést tartalmaz.
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