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 ( 541 )  'Ha akarom a mobilom..., ha akarom a bankkártyám'

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

jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére,

kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

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

hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetekérmebedobással működő készülékekhez; regiszteres

pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek; számítógépes

hardver, számítógépes szoftver és számítógépes programok; számítógépes hardver és titkosítószoftverek, titkosító

kulcsok, digitális tanúsítványok, digitális nyugták; digitális aláírások, biztonságos adattároláshoz és

-visszakereséséhez és bizalmas felhasználói információk továbbításához használt számítógépes szoftverek

egyének általhasználatra, bankok és pénzintézetek; kódolt mágneskártyák és integrált áramkört tartalmazó kártya

("smartkártyák"); bevásárló kártyák, bankkártyák, hitelkártyák, betétesi kártyák, és fizetési eszközként

használható kártyák; kártyaleolvasó; olyanszámítógépes szoftver, mely lehetővé teszi a smart-kártyák a

terminálókkal és leolvasókkal való kapcsolatát; telekommunikációs felszerelés; eladási tranzakciós pontok

termináljai és számítógépes szoftver ügyleti és pénzügyi információ átvitelére,megjelenítésére és tárolására,

pénzügyi szolgáltatásokban, bankügyletekben és távközlési iparban történő felhasználásra; rádiófrekvenciát

felismerő berendezések (transzponderek); elektronikus ellenőrző készülék vásárlói kártyák,

bankkártyák,hitelkártyák, betétes kártyák és fizetőeszköz kártyák jogosultságának ellenőrzéséhez; fizetési, banki,

hitelkártya-, betétikártya-, fizetőkártya-, automatikus bankjegykiadó, tárolt érték-, elektronikus pénzátutalási,

elektronikus fizetésiszolgáltatásoknak, számlafizetési adatok elektronikus feldolgozásának és továbbításának,

pénzkiadási, tranzakcióhitelesítési, útvonalválasztási, hitelesítési és rendezési szolgáltatásoknak, hamisítás

érzékelésének és hamisítás elleni küzdelemnek,összeomlás utáni helyreállítási és titkosítási szolgáltatásoknak

segítésére és adminisztrálására szolgáló számítógépes hardver- és szoftverfelületek; tudományos berendezések és

műszerek; mágneses adathordozók, hanglemezek; árusító automaták ésérmebedobással működő berendezésekhez

készült szerkezetek; pénztárgépek; adatfeldolgozási berendezések; számítógépek, számítógépes hardverek,

számítógépes szoftverek és számítógépes programok; távközlési és villamos készülékek és eszközök, azaz

adatok,beleértve hang vagy képek bejegyzésére, átvitelére és reprodukciójára szolgáló készülékek;

könyvelőgépek; adatok, beleértve hang vagy képek bejegyzésére, átvitelére vagy reprodukciójára szolgáló

berendezések; mágneses adathordozók; pénzügyi számlákszámítógépes világhálón keresztüli nyomonkövetésére,

kezelésére és elemzésére szolgáló berendezés; számítógépes hardverek és szoftverek, különösképpen helyi és

nagy kiterjedésű számítógépes hálózatok fejlesztésére, karbantartására és használatára;memóriakártyaleolvasó

rendszerek és memóriák adatait olvasó rendszerek, beleértve az interált áramköri memóriákat és

bankkártya-memóriákat is; elektronikus kiadványok (letölthető); nyomtatóberendezések, beleértve adatfeldolgozó

rendszerek és pénzügyitranzakciós rendszerek nyomtatóberendezéseit is; készpénzkiadó automaták banki

létesítményekhez; kódolók és dekódolók; modemek; számítógépes hardverek és szoftverek fizetési tranzakciók

megkönyítésére elektronikus eszközök által; számítógépes hardver éstitkosítási szoftver, titkosítási kulcsok,

digitális igazolások, digitális aláírások, magánszemélyek, bankok és pénzintézetek által használt bizalmas ügyfél

információ tárolására, visszakeresésére és átvitelére szolgáló szoftver; kódolt mágneskártyák ésintegrált áramkört

tartalmazó kártya ("smartkártyák"); biztonsági kódolt kártyák; biztonsági tulajdonságokkal ellátott kódolt kártyák

hitelesítési célokra; biztonsági tulajdonságokkal ellátott kódolt kártyák azonosítási célokra; hologrammal

ellátottkártyák; vevőkártyák, bankkártyák, hitelkártyák, debit-kártyák, chipkártyák, tárolt értéket hordozó kártyák,
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elektronikus adathordozó kártyák, fizetőkártyák és fizetőkártyák, mindezek kódolva; bankkártyák, beleértve a

nyomtatott bankkártyákat és amágneses memóriákat vagy integrált áramköri memóriákat használó bankkártyákat;

kártyaleolvasó; leolvasók mágnesesen kódolt kártyákhoz, elektronikus adathordozó kártyák, leolvasók

mágnesesen kódolt kártyákhoz, leolvasók elektronikus adathordozókártyákhoz, elektronikus titkosító egységek,

számítógépes hardverek, számítógépes terminálok, számítógépes szoftverek pénzügyi szolgáltatásokhoz, a bank-

és távközlési iparban való használatra; olyan számítógépes szoftver, mely lehetővé teszi asmart-kártyák a

terminálókkal és leolvasókkal való kapcsolatát; telefonokba és egyéb kommunikációs eszközökbe ágyazott

számítógépes chipek; telekommunikációs felszerelés; eladási tranzakciós pontok termináljai és számítógépes

szoftver ügyleti és pénzügyiinformáció átvitelére, megjelenítésére és tárolására, pénzügyi szolgáltatásokban,

bankügyletekben és távközlési iparban történő felhasználásra; rádiófrekvenciát felismerő berendezések

(transzponderek); elektronikus ellenőrző készülék vásárlói kártyák,bankkártyák, hitelkártyák, betétes kártyák és

fizetőeszköz kártyák jogosultságának ellenőrzéséhez; automatikus bankpénztári gépek; eladási promociók (mások

számára); számítógép-perifériák és elektronikus cikkek, nevezetesen számológépek,zsebhatáridőnaplók, személyi

 digitális titkárok (PDA-k) és riasztók.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi szolgáltatások, nevezetesen cégek

közötti fizetések és kapcsolódó átutalási adatok elektronikus feldolgozása; elektronikus számlabenyújtási és

fizetési szolgáltatások számlázócégek, ügyfélszolgálati szervezetek és fizetési szolgáltatók részére; elektronikus

pénz- és valutaátutalásokhoz kapcsolódó tranzakcióhitelesítési és -rendezési szolgáltatások; számlázási és

átutalási adatok feldolgozása és közvetítése mások részéreszámítógépes informatikai világhálózaton keresztül;

számla fizetési szolgáltatások; webhelyen nyújtott számlafizetési szolgáltatások; on-line bank tevékenység;

pénzügyi szolgáltatások; bankügyletek és hitel szolgáltatások; hitel kártyák, debit kártyák,charge kártyák és

megőrzött érték kártyák szolgáltatásainak biztosítása; bankügyi, fizetési, hitel-, debit-, terhelési, pénzkifizetési,

tárolt értékhez való hozzáférési szolgáltatások; hitelkártyához, debitkártyához, vevőkártyához valamint előre

fizetettkártyához és tárolt értéket hordozó kártyához kapcsolódó szolgáltatások; csekkhitelesítési és

csekkbeváltási szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások, azaz bankügyletek, hitelkártyás szolgáltatások, betéti

kártyás szolgáltatások, feltöltő kártyásszolgáltatások, tárolt értéket hordozó kártyákon keresztül felkínált előre

fizetett kártyás szolgáltatások, elektronikus hitel- és betéti tranzakciók, számlafizetési és -bemutatási

szolgáltatások, készpénz-kifizetés, csekkek ellenőrzése, csekkekbeváltása, letét-hozzáférési és készpénzkiadó

automatás szolgáltatások, tranzakciók hitelesítésének és kiegyenlítésének szolgáltatásai, tranzakciók egyeztetése,

készpénzkezelés, pénzösszegek összevont kiegyenlítése, a pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatosviták összevont

feldolgozása, kiegyenlítés/egyeztetés, és pénzmozgatási szolgáltatások a fizetőkártyák terén, elektronikus

fizetés-feldolgozási szolgáltatások, a fizetési tranzakciók hitelesítésének és ellenőrzésének

szolgáltatásai,értékcsere-szolgáltatások, azaz az elektronikus kereskedelmet segítő biztonságos elektronikus

készpénzes tranzakciók és elektronikus készpénzes tranzakciók nyilvános számítógépes hálózatokon keresztül,

elektronikus pénzátutalás, pénzügyiinformációnyújtás, azaz hitelkártyák és betéti kártyák adatai és beszámolók

ezekről, pénzügyi nyilvántartások kezelése, elektronikus pénzátutalási és devizaváltási szolgáltatások, pénzügyi

becslési és kockázatkezelési szolgáltatások mások részére avásárlói hitelezés terén; pénzügyi információk

számítógépes világhálózaton keresztüli terjesztése, biztonságos számítógépes információs hálózati eszközök

segítségével számítógéppel szolgáltatott pénzügyi információk és az összes fent említettszolgáltatásra vonatkozó

tanácsadó szolgáltatások; mobil távközlési eszközökön keresztül biztosított kiskereskedelmi szolgáltatások

támogatására szolgáló pénzügyi szolgáltatások, nevezetesen vezeték nélküli eszközökön keresztüli fizetési

szolgáltatások;online módon, elektronikus hálózatokon keresztül biztosított kiskereskedelmi szolgáltatások

támogatására szolgáló pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi elemzés és konzultáció; automata bankpénztárgépi

szolgáltatások; pénzügyi tranzakciók feldolgozása mindonline módon, számítógépes adatbázison vagy távközlési

eszközökön keresztül, mind a vásárlási ponton; kártyabirtokosok pénzügyi tranzakcióihoz kapcsolódó

feldolgozási szolgáltatások bankautomatákon keresztül; egyenlegrészletek, betétek és kivétek

közlésekártyatulajdonosok részére bankautomatákon keresztül; pénzügyi rendezés és pénzügyi engedélyezési

szolgáltatások a pénzügyi fizetési ügyletek feldolgozásával kapcsolatban; utazási biztosítási szolgáltatások;
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utazási csekkek és utazási bonok kiadása ésbeváltása; fizetőazonosítási szolgáltatások; pénzügyi információk

hitelesítése; pénzügyi nyilvántartások karbantartása; elektronikus készpénzátutalási és valutaváltási

szolgáltatások; távolsági kifizetési szolgáltatások; megőrzött érték elektronikuserszények szolgáltatások,

elektronikus alapok biztosítása és valuta transfer szolgáltatások, elektronikus fizetési szolgáltatások, előfizetett

telefon híváskártya szolgáltatások, készpénz kiadási szolgáltatások és tranzakció hitelesítési és

intézésiszolgáltatások; rádiófrekvenciás azonosítóeszközökkel (válaszjeladókkal) végrehajtott terhelési és

jóváírási szolgáltatások; terhelési és hitelszolgáltatások kommunikációs és távközlési eszközök útján;

csekk-megerősítés szolgáltatások; mind utazásicsekkel és utazási nyugtával kapcsolatos kiadási és visszavásárlási

szolgáltatások; mobil távközlési eszközökkel nyújtott pénzügyi szolgáltatások, ideértve vezeték nélküli

eszközökön keresztüli kifizetési szolgáltatások a kiskereskedelmi szolgáltatásoktámogatására; hitel- és terhelési

tranzakciók feldolgozása telefonon és távközlési kapcsolaton keresztül; online, elektronikusan digitalizált

információt alkalmazó, hálózati vagy egyéb elektronikus eszközökkel nyújtott pénzügyi szolgáltatások

akiskereskedelmi szolgáltatások támogatására; értékváltási szolgáltatások, nevezetesen értékek biztonsági

átváltása, beleértve az elektronikus beváltást smartkártyákkal elérhető számítógépes hálózatokon át; pénzügyi

szolgáltatások biztosítása telefononkeresztül és globális számítógépes hálózat vagy az internet segítségével;

pénzügyi szolgáltatások biztosítása globális számítógépes hálózat vagy az internet segítségével; elektronikus

levelezési szolgáltatások; elektronikus pénztárca-szolgáltatások éspénzletét-szolgáltatások telefonon és az

interneten; elektronikus pénztárca-számla szolgáltatások, nevezetesen online elektronikus pénzszámlák és

szolgáltatások biztosítása ügyfelek és online kereskedők számára, amely révén az ügyfelek pénzzel töltik

felelektronikus pénztárca-számláikat, az ügyfelek és online kereskedők (cégek) pedig fizetéseket és átutalásokat

küldenek és fogadnak az interneten keresztül; tárolt értéket hordozó számlák feldolgozása, nevezetesen a

kereskedők (cégek) ügyfeleinek (akik atermékekért hitelkártyák, betéti kártyák vagy fizetőkártyák használata

révén fizetnek) ellátása egy e-wallet-számlával a cég részére indított biztonságos kifizetések végrehajtásához;

befizetés-feldolgozó létesítmények vagy befizetési szolgáltatókszolgáltatásai online és egyéb kereskedők (cégek)

számára, nevezetesen ügyfelek által a kereskedők részére végrehajtott befizetések feldolgozása többféle

csatornán, többek között online és automatikus telefonon keresztül; vásárlók személyazonosságának

éstranzakciók hitelesítése elektronikus kereskedelmi tranzakciókhoz; ingatlan szolgáltatások; ingatlan

szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanbefektetés menedzsment; vagyon befektetések;

ingatlanbiztosítási szolgáltatások; vagyontárgyaktulajdonosai számára kínált biztosítás; vagyonbiztosítási

szolgáltatások; ingatlanfinanszírozás; közvetői tevékenység az ingatlan ágazatban; ingatlanok értékbecslése;

ingatlan ügynökségi szolgáltatások; ingatlanok értékbecslési és felmérésiszolgáltatásai; ingatlankezelés;

ingatlanokhoz kapcsolódó pénzügyek adminisztrációja; ingatlanhitelek; ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó

pénzügyi szolgáltatások; ingatlanhoz kapcsolódó pénzügyi ügynökségi szolgáltatások; ingatlantulajdonhoz és

épületekhezkapcsolódó pénzügyi szolgáltatások; ingatlanvásárláshoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások;

ingatlanfedezetre kötött hitelmegállapodások szervezése; ingatlanok osztott tulajdonának szervezése;

ingatlanvásárlásfinanszírozás biztosításának szervezése;segítségnyújtás ingatlanok és érdekeltségek

megszerzéséhez; tőkebefektetés ingatlanba; kereskedelmi vagyonbefektetési szolgáltatások; tulajdonszerzéshez

kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások; tulajdoneladáshoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások;öröktulajdon

pénzügyi értékelése; bérelt tulajdon pénzügyi értékelése; ingatlanok bérbeadásának szervezése; ingatlanlizing;

ingatlanlizing; ingatlanlízing; ingatlanlízing; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz kapcsolódó ingatlankezelési

szolgáltatások;ingatlanok értékbecslése; tulajdonportfolió-kezelés; ingatlankezelés; ingatlantulajdonláshoz

kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások az ingatlanértékelésel kapcsolatban; társasági

ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadásiszolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó számítógépesített tájékoztatás;

ingatlan tanácsadás; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó tájékoztatás; tulajdoni piachoz kapcsolódó tájékoztatás;

ingatlanszerzéshez kapcsolódó vizsgálati szolgáltatások;ingatlanválasztáshoz kapcsolódó vizsgálati

szolgáltatások; jelzálog-finanszírozás és vagyonbiztosítás; pénzügyi szolgáltatások biztosítása számítógépes

világhálózat, az internet vagy mobil távközlés segítségével vételi kérelmek benyújtása, elfogadása,adatrögzítése

és egyeztetése céljából; fizetési megoldásokra, banki, hitelkártya-, betétikártya-, fizetőkártya- és
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készpénzkiadóautomata-szolgáltatásokra vonatkozó szaktanácsadó szolgáltatások; fizetési megoldások

megvalósítása; a hitelkockázatokbecslése; visszatérítési program menedzselése; e-banki szolgáltatások; a

megfelelés menedzselése; a nagy kockázatú folyószámlák kezelése; a részletes naplók elemzése, azaz a pénzügyi

tranzakciók dokumentációinak elemzése; pénzügyi adatbázisok kezelése;információ nyújtása számítógépes

adatbankból vagy az internetről a pénzügyi szolgáltatások területén; pénzügyi információk terjesztése az

 interneten és más számítógépes hálózatokon keresztül.

38 Távközlés; mobil telekommunikációs hálózati szolgáltatások; internet alapú telekommunikációs

szolgáltatások; adat kommunikációs stolgáltatások; globális távadatfeldolgozó hálózatokon folyó, beleértve

internet villamos adatátadás; szolgáltatásokszámítógépes adatbankból vagy internetről származó információk

továbbítása, biztosítása vagy bemutatása érdekében a pénzügyi szolgáltatások területén; telefon kapcsolattal

működő elektronikus képfeldolgozó felhasználásával folyó adatátadás; elektronikusposta, üzenetküldesi és

üzenetfogadási szolgáltatások; közvetítési szolgáltatások; többfelhasználós hozzáférés biztosítása olyan

számítógépes biztonsági információs hálózathoz, aminek célja pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó

 információsorozat átadása ésterjesztése; adatbázisok használati idejének bérbeadása.

 ( 111 )  209.992

 ( 151 )  2013.06.13.

 ( 210 )  M 12 02517

 ( 220 )  2012.07.13.

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

 ( 541 )  VITAXIW

 ( 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)

 ( 111 )  210.627

 ( 151 )  2013.08.26.

 ( 210 )  M 12 03531

 ( 220 )  2012.09.26.

 ( 732 )  4 BRO HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bolberitz Kristóf,Dr. Bolberitz Kristóf egyéni ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Fröccsterasz

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41 Szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.628

 ( 151 )  2013.08.26.

 ( 210 )  M 12 04331

 ( 220 )  2012.11.27.

 ( 732 )  Chello Central Europe Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kószó Gábor, Partos és Noblet 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);
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 nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.629

 ( 151 )  2013.08.26.

 ( 210 )  M 13 00069

 ( 220 )  2013.01.13.

 ( 732 )  Kincses Csaba Sándor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Digitális rögzítésű média.

 ( 111 )  210.630

 ( 151 )  2013.08.26.

 ( 210 )  M 13 00070

 ( 220 )  2013.01.14.

 ( 732 )  Ji Jian Zhong, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.631

 ( 151 )  2013.08.26.

 ( 210 )  M 13 00071

 ( 220 )  2013.01.14.

 ( 732 )  Tama Plastic Industry, Mishmar-Ha'Amek (IL)

 ( 740 )  dr. Vilczek Balázs, Vilczek és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Mezőgazdasági csomagolóanyagok, csomagolás mezőgazdasági terményekhez, zacskók, zsákok, táskák,

 címkék és öntapadós szalagok papírból vagy műanyag fóliából.

22 Kötelek, zsinegek, spárgák, fonalak, hálók, hálós csomagolóanyagok mezőgazdasági terményekhez;

 mindegyik nem fémes anyagokból készült.

 42 Műszaki tanácsadás mezőgazdasági termékek csomagolásával kapcsolatban.

 ( 111 )  210.632

 ( 151 )  2013.08.26.

 ( 210 )  M 13 00269

 ( 220 )  2013.02.01.

 ( 732 )  Mányi Tibor, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Kántor Attila, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ALPEI

 ( 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 szereplővalamennyi áru).

 ( 111 )  210.709

 ( 151 )  2013.09.02.

 ( 210 )  M 13 01059

 ( 220 )  2013.04.19.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  EGIGRAST

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  210.710

 ( 151 )  2013.09.02.

 ( 210 )  M 13 01060

 ( 220 )  2013.04.19.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  EGISELIN

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  210.711

 ( 151 )  2013.09.02.

 ( 210 )  M 13 01061

 ( 220 )  2013.04.19.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  FILGRAM

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  210.724

 ( 151 )  2013.09.02.

 ( 210 )  M 13 00198

 ( 220 )  2013.01.25.

 ( 732 )  Szalontai Miklós, Budaörs (HU)

 ( 541 )  PYRACHI

 ( 511 ) 41 Nevelési szolgáltatások, ezen belül a tanulási képesség fejlesztése és a probléma megoldási képesség

 fejlesztése.

44 Orvosi, egészségügyi szolgáltatások, ezen belül fizioterápiás szolgáltatások, terápiás szolgáltatások, szellemi -

lelki közérzet javítása, fizikai közérzet javítása, egészségügyi problémák megelőzése, prevenciója, stressz oldás -

 relaxáció, test - lélekenergia kezelése, testi - lelki harmónia segítése.

45 Személyi szolgáltatások, ezen belül: csakrák tisztítása; aura tisztítása, harmonizálása; életminőség javítása; test

 -lélek energia kezelése; testi -lelki harmónia segítése.

 ( 111 )  210.725

 ( 151 )  2013.09.02.

 ( 210 )  M 13 00396

 ( 220 )  2013.02.15.

 ( 732 )  G.L. Pharma Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

 ( 541 )  Codoxy

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 35 Gyógyszerészeti, egészségügyi készítmények, kereskedelme, reklámozása.

 ( 111 )  210.726

 ( 151 )  2013.09.02.

 ( 210 )  M 13 00575

 ( 220 )  2013.03.04.

 ( 732 )  BÉKER-SOFT INFORMATIKA Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Czárán István ügyvéd,Czárán Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek;

 adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; számítógépes szoftverek.

 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.

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 szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.727

 ( 151 )  2013.09.02.

 ( 210 )  M 13 00577

 ( 220 )  2013.03.01.

 ( 732 )  PA-COMP Kft., Újfehértó (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Ide süss! ezzel

 ( 511 )  29 Feldolgozott dió; feldolgozott mák; feldolgozott magvak; feldolgozott zöldségek; feldolgozott gyümölcsök.

 30 Süteményekhez való töltelékek.

 ( 111 )  210.728

 ( 151 )  2013.09.02.

 ( 210 )  M 13 00579

 ( 220 )  2013.03.05.

 ( 732 )  dr. Varga Antal, Budapest (HU)

 dr. Dobozy Gedeon Ábel, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 35 Adóbevallások elkészítése; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára;

bérszámfejtés; gazdasági előrejelzések; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; mások

árui és szolgáltatásaiengedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; piaci tanulmányok; segítségnyújtás

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása;

szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadásgazdasági ügyekben; titkársági szolgáltatások; üzleti

felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési

 tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitelsportolók számára.

42 Műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; számítógép szoftver

 tanácsadás; számítógépes rendszerek elemzése.

45 Alternatív vitarendezési szolgáltatások; domén nevek lajtromozása [jogi szolgáltatások]; iparjogvédelmi

tanácsadás; jogi kutatás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; közvetítés [személyek közötti vitákban];
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szaktanácsadás biztonságikérdésekben; számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi

 tulajdon használatának engedélyezése [licencia]; személyes háttéradatok vizsgálata; szerzői jogok kezelése.

 ( 111 )  210.729

 ( 151 )  2013.09.02.

 ( 210 )  M 13 00194

 ( 220 )  2013.01.25.

 ( 732 )  Benedek Csilla, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Holczinger Terézia, 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.730

 ( 151 )  2013.09.02.

 ( 210 )  M 12 04443

 ( 220 )  2012.12.05.

 ( 732 )  Kupi István Róbert, Vecsés (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  210.732

 ( 151 )  2013.09.02.

 ( 210 )  M 13 00200

 ( 220 )  2013.01.25.

 ( 732 )  MultiContact Consulting Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 35 Üzletszervezési tanácsadás, igazgatásszervezés; közbeszerzési tanácsadás; üzleti, egyéb vezetési tanácsadás;

 tanulmányok írása és szakértői szolgáltatások; pályázatkészítés és projektmenedzsment.

 41 Szakmai képzés.

42 Informatikai tanácsadás; tanulmányok írása és szakértői szolgáltatások; pályázatkészítés és

 projektmenedzsment.

 ( 111 )  210.749

 ( 151 )  2013.09.04.

 ( 210 )  M 11 03214

 ( 220 )  2011.10.06.

 ( 732 )  Traveljigsaw Limited, Manchester M2 3NQ (GB)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 36 Utazási biztosítás szervezése és/vagy megrendelése, beleértve utazási biztosítás megszervezését és/vagy

megrendelését interneten keresztül; biztosítási igények menedzsment szolgáltatások, pénzügyi és finanszírozási
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szolgáltatások, valamennyi gépjárműlízingeléshez, -kölcsönzéshez és -eladáshoz kapcsolódóan; biztosítás;

pénzügyi ügyletek; monetáris ügyletek; biztosítási szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások interneten keresztül;

biztosítási információk szolgáltatása; biztosítási szolgáltatásokbiztosítása beleértve általános biztosítás,

autóbiztosítás, furgonbiztosítás, motorkerékpár biztosítás, motor meghibásodásra vonatkozó biztosítás; utazási

biztosítás; biztosítási ügynöki tevékenység; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatásokinterneten keresztül;

elektronikus fizetési szolgáltatások; beleértve, de nem rájuk korlátozva, az összes fent említett, elektronikus

eszközök által biztosított szolgáltatást, beleértve az internetet; az összes, fent említett szolgáltatáshoz

 kapcsolódókonzultáció, tanácsadás és információ szolgáltatás.

38 Weboldalak működtetése; telekommunikációs és kommunikációs szolgáltatások; gépjármű kölcsönzési

szolgáltatással kapcsolatos telekommunikációs és adatkommunikáció továbbítási szolgáltatások telefonkészülék

és számítógép felhasználásával; elektronikusinformáció megosztása számítógép hálózatokon, globális

információs hálózatokon és vezeték nélküli hálózatokon keresztül; telekommunikációs hozzáférés és linkek

biztosítása számítógép adatbázisokhoz, számítógép hálózatokhoz, globális információshálózatokhoz és vezeték

nélküli hálózatokhoz; keresőmotorok biztosítása és/vagy működtetése; online link biztosítása pénzügyi,

biztosítási, utazási, autózási, számítógépes és telekommunikációs információkhoz; elektronikus posta

szolgáltatások;hirdetőtábla szolgáltatások globális információs hálózaton keresztül; beleértve, de nem rájuk

korlátozva, az összes fent említett, elektronikus eszközök által biztosított szolgáltatást, beleértve az internetet; az

 összes, fent említett szolgáltatáshozkapcsolódó konzultáció, tanácsadás és információ szolgáltatás.

39 Szállítási szolgáltatások; utazási szolgáltatások; autókölcsönzési szolgáltatások; nyaralási szállítások

szervezése; gépjármű kölcsönzési és lízing szolgáltatások; utasszállító járművek, kereskedelmi és ipari járművek

kölcsönzése és lízingelése; autók,kerékpárok, motorkerékpárok, kempingautók, kamionok, teherautók, furgonok,

távolsági buszok, autóbuszok, lakókocsik kölcsönzése és lízingelése; jármű felszerelések és berendezések

kölcsönzése és lízingelése; jármű kiegészítők, beleértve csomagtartók,autóülések, gyermek biztonsági ülések,

jármű utánfutók, poggyásztartók, kerékpártartók kölcsönzése és lízingelése; személyszállítás szervezése;

utazásszervezési szolgáltatások; utazási foglalási szolgáltatások; elektronikus információs

szolgáltatások,nevezetesen interaktív és online információs szolgáltatások kiemelve jármű lízingelési és

kölcsönzési és utazási információk és interaktív és online foglalási szolgáltatások jármű lízingre és kölcsönzésre

vonatkozóan; foglalási és jegy szolgáltatások;nyaralások, utazások, túrák, tengeri utazások és gépjármű

kölcsönzés szervezése és/vagy foglalása, beleértve nyaralások, utazások, túrák, tengeri utazások és gépjármű

kölcsönzés szervezése és/vagy foglalása interneten keresztül; utazási helyfoglalásokszervezése és/vagy

megrendelése, beleértve utazási helyfoglalások szervezése és/vagy megrendelése interneten keresztül; utazási

irodai szolgáltatások, beleértve utazási irodai szolgáltatások interneten keresztül; beleértve, de nem rájuk

korlátozva, azösszes fent említett, elektronikus eszközök által biztosított szolgáltatást, beleértve az internetet; az

 összes, fent említett szolgáltatáshoz kapcsolódó konzultáció, tanácsadás és információ szolgáltatás.

 ( 111 )  210.752

 ( 151 )  2013.09.05.

 ( 210 )  M 12 03927

 ( 220 )  2012.10.17.

 ( 732 )  Smrelik Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  210.753

 ( 151 )  2013.09.05.

 ( 210 )  M 12 04320

 ( 220 )  2012.11.26.

 ( 732 )  ZEDON Kft., Magyarbóly (HU)
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 ( 740 )  dr. Stegmajer Péter, Törökbálint

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Pálinkák.

 ( 111 )  210.754

 ( 151 )  2013.09.05.

 ( 210 )  M 13 00083

 ( 220 )  2013.01.15.

 ( 732 )  Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyűjtés kereskedelmi

ügyletekről, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták

terjesztése, beszerzői szolgáltatások [árukilletve szolgáltatások beszerzése] mások számára, eladási propaganda

mások számára, gazdasági előrejelzések, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba

hozása, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]terjesztése, reklámanyagok

terjesztése; reklámfilmek előállítása, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése,

sajtófigyelés, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikák összeállítása, szabadtéri hirdetés, szakmai

konzultációküzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása,

telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás, titkársági szolgáltatások; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás,

üzleti információk; üzletszervezési ésüzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési

 konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok, vásárlási megrendelések ügyintézése.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása; coaching [tréning]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy

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

elektronikus publikációk, nem letölthetők; pályaválasztási tanácsadás; szakmai újraképzés; szemináriumok

rendezése és vezetése; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegekleírása, nem reklámcélú szövegekkel

 kapcsolatban.

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

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

átalakítása fizikai médiumból elektronikusmédiumba, csomagolástervezési szolgáltatások, energiatakarékossági

tanácsadás; grafikusművészi tervezési szolgáltatások, kutatás és fejlesztés mások részére, minőségellenőrzés,

 számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása, weboldalakalkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  210.755

 ( 151 )  2013.09.05.

 ( 210 )  M 13 00086

 ( 220 )  2013.01.15.

 ( 732 )  Novonex Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sziklai Péter, Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NOVO C PLUS

 ( 511 )  5 Vitaminkészítmények; lecitin étrend-kiegészítők; lecitin gyógyászati használatra.
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 ( 111 )  210.756

 ( 151 )  2013.09.05.

 ( 210 )  M 12 04074

 ( 220 )  2012.10.31.

 ( 732 )  Spirits International B.V., L-1253 Luxembourg (LU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), rövid italok, vodka és vodka-alapú italok, amelyeket a volt

 Szovjetunió területén állítanak elő.

 ( 111 )  210.757

 ( 151 )  2013.09.06.

 ( 210 )  M 12 04462

 ( 220 )  2012.12.07.

 ( 732 )  Lidl Stiftung & Co.Kg., Neckarsulm (DE)

 ( 740 )  dr. Krajnyák András, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, szintetikus anyagokból készült csomagolóanyagok,

 reklámanyagok, reklámsablonok.

35 Reklámozás; marketing; értékesítési szolgáltatások élelmiszerekhez és élénkítő szerekhez, egészségügyi

termékekhez, mosó és tisztítószerekhez, testápolási készítményekhez és kozmetikumokhoz, gyógyszerekhez,

háztartási és konyhai célokra szolgáló árukhozés eszközökhöz, edényekhez és evőeszközökhöz, irodai cikkekhez,

ipari felszereléshez, dekoratív cikkekhez, álló felszerelésekhez és iskolai felszereléshez, ruházathoz, lábbelikhez,

textil árukhoz, rövidáruhoz, bőráruhoz, utazási cikkekhez, elektronikusfogysztási cikkekhez és készülékekhez,

számítógépekhez, telekommunikációs készülékekhez, sportszerekhez és játékokhoz, építési, barkács- és kertészeti

 cikkekhez, gépekhez és háztartási eszközökhöz, állateledelekhez és állatkellékekhez kapcsolódóan.

 ( 111 )  210.758

 ( 151 )  2013.09.06.

 ( 210 )  M 13 00014

 ( 220 )  2013.01.02.

 ( 732 )  Opauszki Zsolt, Budapest (HU)

 ( 541 )  CORVINUS CAFE

 ( 511 )  43 Koktélbár; kávézó.

 ( 111 )  210.759

 ( 151 )  2013.09.06.

 ( 210 )  M 13 00015

 ( 220 )  2013.01.02.

 ( 732 )  Opauszki Zsolt, Budapest (HU)

 ( 541 )  SALVATORE

 ( 511 )  32 Szörpök; szirupok; gyümölcs szirupok.

 33 Likőrök.

 ( 111 )  210.760
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 ( 151 )  2013.09.06.

 ( 210 )  M 13 00147

 ( 220 )  2013.01.21.

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Rt., Pécs (HU)

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

 ( 541 )  Schlossmühle

 ( 511 )  32 Sörök.

 ( 111 )  210.761

 ( 151 )  2013.09.06.

 ( 210 )  M 13 00148

 ( 220 )  2013.01.21.

 ( 732 )  Kentucky Fried Chiken International Holdings, Inc., Louisville, Kentucky (US)

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

 ( 541 )  KFC SELECT

 ( 511 )  43 Éttermekkel, gyorséttermekkel, kávéházakkal, kantinokkal és gyorsbüfékkel, kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  210.762

 ( 151 )  2013.09.06.

 ( 210 )  M 13 00151

 ( 220 )  2013.01.21.

 ( 732 )  Csoknyay Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  FABBRICA

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  210.763

 ( 151 )  2013.09.06.

 ( 210 )  M 13 00254

 ( 220 )  2012.11.10.

 ( 732 )  ABO MIX Takarmányipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők állatok számára.

 31 Tápanyagok állatok számára.

 ( 111 )  210.764

 ( 151 )  2013.09.06.

 ( 210 )  M 13 00255

 ( 220 )  2012.11.10.

 ( 732 )  ABO MIX Takarmányipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők állatok számára.

 31 Tápanyagok állatok számára.

 ( 111 )  210.765

 ( 151 )  2013.09.06.

 ( 210 )  M 13 00398

 ( 220 )  2013.02.15.

 ( 732 )  Ludos Potest Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  dr. Mészáros Zsófia, Dr. Mészáros Zsófia Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CSODÁK PALOTÁJA

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

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

kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

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

hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek érmebedobással

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

 számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében 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).

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) valamint szórakoztatva oktatás, tudományos ismeretek és fizikai

jelenségek bemutatása játékos formában,tudományos ismeretek és fizikai jelenségek bemutatása interaktív

formában; tudományos célú kiállítások, bemutatók szervezése; szabadidős eszközök rendelkezésre bocsátása;

filmvetítés; tudományos oktató előadások szervezése és tartása; tudományos,kulturális és oktatási célú

rendezvények szervezése és tartása. 

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 szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.766

 ( 151 )  2013.09.06.

 ( 210 )  M 13 00400

 ( 220 )  2013.02.15.

 ( 732 )  Takács Sándor, Hegyeshalom (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Paprika Csárda, ahol a magyar ízek otthon vannak...

 ( 511 )  43 Szállodai szolgáltatások, panziók, egyéb ideiglenes szállásadás, csárda, éttermek, bár, vendéglátóipar.
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 ( 111 )  210.767

 ( 151 )  2013.09.06.

 ( 210 )  M 13 00401

 ( 220 )  2013.02.15.

 ( 732 )  Bolgár Iván, Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Papír áruk.

 41 Show-műsorok.

 ( 111 )  210.768

 ( 151 )  2013.09.10.

 ( 210 )  M 13 01067

 ( 220 )  2013.04.21.

 ( 732 )  Hajdú Turisztikai Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Sáránd (HU)

  

( 546 )

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

 ( 111 )  210.769

 ( 151 )  2013.09.10.

 ( 210 )  M 13 01062

 ( 220 )  2013.04.19.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  PREFILIS

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  210.770

 ( 151 )  2013.09.10.

 ( 210 )  M 13 00881

 ( 220 )  2013.04.05.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  EGILIX

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  210.771

 ( 151 )  2013.09.10.
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 ( 210 )  M 12 03352

 ( 220 )  2012.09.17.

 ( 732 )  Pécsi Gázautó Kft., Pécs (HU)

 ( 541 )  Pécsi Gázautó

 ( 511 )  35 Marketing.

 37 Gépkocsik karbantartása és javítása.

 42 Műszaki kutatás.

 ( 111 )  210.773

 ( 151 )  2013.09.12.

 ( 210 )  M 12 03233

 ( 220 )  2012.09.10.

 ( 732 )  Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Iván, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SZOLNOKI CSOKOLÁDÉFESZTIVÁL és Nemzetközi Csokoládé Találkozó

 ( 511 )  30 Kakaó, cukor, péksütemény és cukrászsütemény, fagylaltok.

 41 Magyarországon megszervezésre kerülő szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

 43 Magyarország területén történő vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  210.774

 ( 151 )  2013.09.12.

 ( 210 )  M 12 04028

 ( 220 )  2012.10.27.

 ( 732 )  Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hümpfner Viktória, Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A legforróbb sztártitkok

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.775

 ( 151 )  2013.09.12.

 ( 210 )  M 12 04423

 ( 220 )  2012.12.03.

 ( 732 )  Miklósvölgyi Péter, Debrecen (HU)

 Páll László Krisztián, Miskolc (HU)

 dr. Bács Zoltán, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Vizeli Kornél, Debrecen

 ( 541 )  CAMPUS FESZTIVÁL

 ( 511 ) 16 Albumok, blokkok [papíráruk], brosúrák, vékony fűzött könyvek, daloskönyvek, dossziék [papíráruk],

fedelek, kötések, borítók [papíráruk], fényképek [nyomtatott], folyóiratok, grafikai nyomatok, grafikai

reprodukciók, grafikus ábrázolások, hirdetőtáblákpapírból vagy kartonból, hírlevelek, jegyek, katalógusok,

kártyák, képek, könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok, revük [időszaki lapok], matricák, lehúzóképek,
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naptárak, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, öntapadó címkék [papíráruk], plakátok,falragaszok papírból

 vagy kartonból, poszterek, prospektusok, szórólapok, transzparensek [papíráruk], újságok, zászlók papírból.

41 Audioberendezések kölcsönzése; diszkók szolgáltatásai; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása; előadások

díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; hangfelvételek

kölcsönzése; hangversenyekszervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jegyirodai szolgáltatások

(szórakoztatás); karaoke szolgáltatások nyújtása; lemezlovasok szolgáltatásai; show-műsorok; show-műsorok

szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); színpadi díszletekkölcsönzése; szórakoztatás; szórakoztatási tárgyú

információk; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); zene összeállítása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték.

43 Átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; étkezdék; hordozható épületek bérlete; kantinok, büfék,

étkezdék; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk

kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása;vendéglátóipar; világítóberendezések bérbeadása, nem színházi vagy

 televízióstúdiós használatra.

 ( 111 )  210.776

 ( 151 )  2013.09.12.

 ( 210 )  M 13 00356

 ( 220 )  2013.02.12.

 ( 732 )  Fundus Invest Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  Engedje, hogy magával ragadja Hajdúszoboszló természeti csodája, a termálvíz gyógyító hatása!

 ( 511 )  35 Reklámozás.

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 )  210.777

 ( 151 )  2013.09.12.

 ( 210 )  M 13 00355

 ( 220 )  2013.02.12.

 ( 732 )  Leroy Co. Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  BURGER & BEAR

 ( 511 )  43 Vendéglátás (étkeztetés).

 ( 111 )  210.778

 ( 151 )  2013.09.12.

 ( 210 )  M 13 00358

 ( 220 )  2013.02.12.

 ( 732 )  Stilianos Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport és kulturális tevékenységek, oktatás, sportlétesítmények

üzemeltetése, közfürdők üzemeltetése, óvodák üzemeltetése, óvodák, akadémiák, egészségvédő klubok

szolgáltatásai, oktatási tárgyú információk, oktatásivizsgáztatás, testnevelés, tornatanítás, gyakorlati képzés,
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 babaúszás oktatás, úszásoktatás, gyermekeknek életmentő tanfolyam.

44 Közfürdők higiéniai célokra, szauna szolgáltatások, orvosi szolgáltatások, masszázs, sérült gyermekek vízben

 való terápiás kezelése, vízben való rehabilitáció.

 ( 111 )  210.779

 ( 151 )  2013.09.12.

 ( 210 )  M 12 04610

 ( 220 )  2012.12.20.

 ( 732 )  Heim Pál, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Nedeczky Enikő, Tata

 ( 541 )  MESEKÓRHÁZ

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

anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning), élő előadások bemutatása, elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line kiadása, eszmecserék,kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fényképészet, filmek gyártása, kivéve a

reklámfilmeket, filmstúdiók, filmszínházi előadások, fogadások tervezése (szórakoztatás), fotóriportok készítése,

gyakorlati képzés (szemléltetés), hangverseny szervezés éslebonyolítása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás), kollégiumok, internátusok, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és

lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, levelezőtanfolyamok, múzeumi

szolgáltatások (bemutatók, kiállítások), oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, óvodák (nevelés), pályaválasztási tanácsadás, rádió-

éstelvízióprogramok készítése, riporteri szolgáltatások, show-műsorok, show-műsorok szervezése (impresszáriók

szolgáltatásai), sorsjátékok lebonyolítása, szakmai újraképzés, szemináriumok rendezése és vezetése,

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása,színházi produkciók, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú

információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú-), szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban,

televíziós szórakoztatás, üdülőtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás), versenyekszervezése (oktatás vagy

 szórakoztatás), vidámparkok, zenei produkciók.

44 Alternatív orvosi szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, beszédterápiás szolgáltatások, egészségügyi

berendezések kölcsönzése, egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, fizi(k)oterápia, fogászat,

gyógyászati berendezések bérbeadása,gyógyhelyek szolgáltatásai, gyógyszerészek szolgáltatásai (receptek

elkészítése), gyóygszerészeti tanácsadás, hétgerincmasszázs, gyógyítás, klinikák, kórházi szolgáltatások,

masszázs, orvosi klinikák szolgáltatásai, orvosi rendelők, orvosiszolgáltatások, pszichológus szolgáltatásai,

 szociális otthonok, terápiás szolgáltatások, vérbanki szolgáltatások.

 ( 111 )  210.780

 ( 151 )  2013.09.12.

 ( 210 )  M 12 01470

 ( 220 )  2011.11.25.

 ( 732 )  Kóbori Győző, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Andrási László, Andrási Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ERDÉLY KINCSE EGY ÉRINTETLEN ÍZVILÁG

 ( 511 ) 29 Erdély területéről származó hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és

főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok (az osztálybetűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

30 Erdély területéről származó tea, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények

és cukrászsütemények; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások;
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 fűszerek; jég.

32 Erdély területéről származó 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 )  210.781

 ( 151 )  2013.09.12.

 ( 210 )  M 13 00166

 ( 220 )  2013.01.22.

 ( 732 )  VIASAT Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok

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

terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;

reklámügynökségek, hirdető ügynökségek szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása;telemarketing

 szolgáltatások; televíziós reklámozás.

38 Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail;

fórumok biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel;

számítógép terminálok közöttiösszeköttetések; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós

műsorszórás; telexszolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok

szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesztréning]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;

előadóművészek szolgáltatásai; feliratozása (filmek); filmszínházi előadások; fogadások tervezése

[szórakoztatás]; fotóriportok készítése; helyfoglalás show-műsorokra; játékfelszerelésekbérbeadása;

játékkaszinók szolgáltatásai; játékkölcsönzés; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; karaoke szolgáltatások

nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése éslebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú

kiállítások szervezése; lemezlovasok szolgáltatásai; mozifilmek kölcsönzése; oktatás; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékokszolgáltatása számítógépes hálózatból; rádió- és

televíziókészülékek kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások; show-műsorok;

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

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

televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés; videofilmgyártás;

 videokamerákkölcsönzése; zene összeállítása.

 ( 111 )  210.782

 ( 151 )  2013.09.12.

 ( 210 )  M 13 00165

 ( 220 )  2013.01.22.

 ( 732 )  VIASAT Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Viasat Play

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; on-line
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hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok

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

terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;

reklámügynökségek, hirdető ügynökségek szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása;telemarketing

 szolgáltatások; televíziós reklámozás.

38 Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail;

fórumok biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel;

számítógép terminálok közöttiösszeköttetések; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós

műsorszórás; telexszolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok

szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesztréning]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;

előadóművészek szolgáltatásai; feliratozása (filmek); filmszínházi előadások; fogadások tervezése

[szórakoztatás]; fotóriportok készítése; helyfoglalás show-műsorokra; játékfelszerelésekbérbeadása;

játékkaszinók szolgáltatásai; játékkölcsönzés; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; karaoke szolgáltatások

nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése éslebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú

kiállítások szervezése; lemezlovasok szolgáltatásai; mozifilmek kölcsönzése; oktatás; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékokszolgáltatása számítógépes hálózatból; rádió- és

televíziókészülékek kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások; show-műsorok;

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

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

televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés; videofilmgyártás;

 videokamerákkölcsönzése; zene összeállítása.

 ( 111 )  210.795

 ( 151 )  2013.09.17.

 ( 210 )  M 12 02328

 ( 220 )  2012.07.04.

 ( 732 )  Belinskaya Daria Alexandra, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; gazdasági előrejelzések; kereskedelmi információs ügynökségek;

marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;

segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikákösszeállítása; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; szakmai

konzultációk üzleti ügyekben; piaci tanulmányok; piacvizsgálat; üzleti marketing szolgáltatások; piacanalízis;

kvalitatív és kvantitatív piackutatási szolgáltatások; termékfejlesztésitanácsadás; tanácsadás marketingkoncepciók

kidolgozásához; fókuszcsoportos piackutatás; fogyasztói szokások és piaci jellemzők kutatása; tracking

vizsgálatok (piackutatás); lojalitáskutatások (piackutatás); célcsoportkutatás (piackutatás);ügyfél-elégedettségi

kutatások (piackutatás); piaci modellezések és előrejelzések (piacanalízis); piacértékelés, piacszerkezet-kutatás,

motivációkutatás; tanácsadás termék- és szolgáltatás marketing tevékenységhez; fogyasztói elégedettség-

éslojalitásvizsgálat; az előbbiek mindegyike vásárlói elégedettségre, vásárlói lojalitásra, vásárlói attitűdökre és
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hiedelmekre, vevői észlelésekre és szükségletekre vonatkozó piackutatással, kiscsoportokkal való

 együttműködésre épülő termékfejlesztésselkapcsolatban.

 ( 111 )  210.796

 ( 151 )  2013.09.17.

 ( 210 )  M 13 00109

 ( 220 )  2013.01.17.

 ( 732 )  BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 32 Cola ízű ásványvizek és cola ízű szénsavas vizek, cola ízű szörpök és cola ízű más készítmények italokhoz,

 cola ízű energiaitalok, cola ízű üditőitalok.

 ( 111 )  210.797

 ( 151 )  2013.09.17.

 ( 210 )  M 12 03804

 ( 220 )  2012.10.05.

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

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 11 Csövek(egészségügyi berendezések részei), egészségügyi készülékek és berendezések, fénycsövek,

fénycsövek világításra, lámpaüvegek, lámpák, elektromos, lámpák világításra, LED-diódás világító berendezések,

szoláriumberendezések(napágyak), ultraibolyasugárzók, UV-lámpák nem gyógyászati célra, világító

 berendezések és készülékek.

 ( 111 )  210.798

 ( 151 )  2013.09.17.

 ( 210 )  M 13 00906

 ( 220 )  2013.04.05.

 ( 732 )  National Pen Co. LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), California (US)

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

 ( 541 )  Az Ön arculata a mi bizniszünk

 ( 511 ) 16 Promóciós termékek, nevezetesen tollak, ceruzák, vonalzók, szövegkiemelők, ceruzahegyezők, tűzőgépek,

dossziék, jegyzettömbök, öntapadós jegyzettömbök, cégkártyák, naptárak, előjegyzési naptárak, határidőnaplók,

 naplók, üdvözlőkártyák.

35 Kiskereskedelmi szolgáltatás katalógusból történő postai megrendelés és online elektronikus megrendelés

útján tollak, ceruzák, vonalzók, szövegkiemelők, ceruzahegyezők, tűzőgépek, dossziék, jegyzettömbök,

öntapadós jegyzettömbök, cégkártyák, naptárak,előjegyzési naptárak, határidőnaplók, naplók, üdvözlőkártyák,

hűtőmágnesek, üveg ivóedények, termoszbögrék, sportpalackok, vizes palackok, kerámia ivóedények, hátizsákok,

irattárcák, hűtőtáskák, uzsonnatáskák, összehúzható zacskók, vászonzsákok,golftáskák, bevásárlótáskák,

bevásárlószatyrok, mappák, fertőtlenítő készítmények, napvédő szerek, kézápoló szerek, kalapok, pólók,

kötények, dzsörzék (ruházat), dzsekik, golf/sportingek, pulóverek, gyapjú, golflabdák, golfszerelések,

golfkúpok,golftörülközők, belépők, projekt hirdetőtáblák, számológépek, villámzárak, cipzárzsebek,

nyakzsinórok, díjak, nevezetesen medálok, szalagok, és kitűzők, stresszlabdák, dobókockák, dominójátékok,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 18. szám, 2013.09.30.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2111



kirakós játékok, jojók, mágneses játékok, fejtörőjátékok,labdák, akasztók, karkötők, karabiner iránytűvel,

 kulcskarikák, szögmérők tekintetében.

 ( 111 )  210.799

 ( 151 )  2013.09.17.

 ( 210 )  M 13 00709

 ( 220 )  2013.03.13.

 ( 732 )  Money Moon Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Major Szilvia, Dr. Major Szilvia Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; életbiztosítás; elszámolóházak; értékbónok kibocsátása; értékek

letétbe helyezése; faktorálásiszolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások; gondoskodási alap szolgáltatások;

 információk nyújtása biztosítási ügyekben.

41 Coaching [tréning]; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

 konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás.

42 Információ-technológia [IT] tanácsadó szolgáltatások; számítógép programok adatainak és adatoknak az

 átalakítása; számítógép programok installációja.

 ( 111 )  210.800

 ( 151 )  2013.09.17.

 ( 210 )  M 13 00510

 ( 220 )  2013.02.26.

 ( 732 )  Magyar Posta Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hencz János László, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.801

 ( 151 )  2013.09.17.

 ( 210 )  M 13 00500

 ( 220 )  2013.02.26.

 ( 732 )  PRIMERA LUZ Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás.

 ( 111 )  210.802
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 ( 151 )  2013.09.17.

 ( 210 )  M 13 00116

 ( 220 )  2013.01.17.

 ( 732 )  Sajósi Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Baltay Levente, Harsányi és Baltay Ügyvédi Iroda, Gyál

  

( 546 )

 ( 511 ) 18 Magyarországról származó 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 (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

21 Magyarországról származó 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 azépítéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak

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

25 Magyarországról származó ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  210.803

 ( 151 )  2013.09.17.

 ( 210 )  M 13 00114

 ( 220 )  2013.01.17.

 ( 732 )  Sajósi Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Baltay Levente, Harsányi és Baltay Ügyvédi Iroda, Gyál

  

( 546 )

 ( 511 ) 18 Magyarországról származó 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 (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

21 Magyarországról származó 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 azépítéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak

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

25 Magyarországról származó ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  210.804

 ( 151 )  2013.09.17.

 ( 210 )  M 13 00111

 ( 220 )  2013.01.17.
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 ( 732 )  PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vigh Károly, Vigh Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  38 Digitális fájlok továbbítása, elektronikus levelezés, e-mail.

 39 Áruk csomagolása; áruszállítás, termékek csomagolása.

 43 Vendéglátóipar, önkiszolgáló éttermek, étkezdék.

 ( 111 )  210.805

 ( 151 )  2013.09.17.

 ( 210 )  M 13 01296

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  YREKON

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  210.806

 ( 151 )  2013.09.17.

 ( 210 )  M 13 01293

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  TREXEGYT

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  210.807

 ( 151 )  2013.09.17.

 ( 210 )  M 13 01292

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  TRIPRESS

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  210.808

 ( 151 )  2013.09.17.

 ( 210 )  M 13 01291

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  PEMETRA

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  210.809

 ( 151 )  2013.09.17.

 ( 210 )  M 13 01290

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  NIGNOR
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 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  210.810

 ( 151 )  2013.09.17.

 ( 210 )  M 13 01289

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  ZULOGA

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  210.811

 ( 151 )  2013.09.17.

 ( 210 )  M 13 01288

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  JUNASSOR

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  210.812

 ( 151 )  2013.09.17.

 ( 210 )  M 13 01287

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  GRANOZA

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  210.813

 ( 151 )  2013.09.17.

 ( 210 )  M 13 01286

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  GOLIFY

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  210.814

 ( 151 )  2013.09.17.

 ( 210 )  M 13 01285

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  EGITRIO

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  210.815

 ( 151 )  2013.09.17.

 ( 210 )  M 13 01284

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  EGIRAN

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 111 )  210.816

 ( 151 )  2013.09.17.

 ( 210 )  M 13 01283

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  ANGINEGIS

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  210.817

 ( 151 )  2013.09.17.

 ( 210 )  M 13 01282

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  ANDAKON

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  210.818

 ( 151 )  2013.09.17.

 ( 210 )  M 12 01273

 ( 220 )  2012.04.16.

 ( 732 )  Belinskaya Daria, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; gazdasági előrejelzések; kereskedelmi információs ügynökségek;

marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;

segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikákösszeállítása; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; szakmai

konzultációk üzleti ügyekben; piaci tanulmányok; piacvizsgálat; üzleti marketing szolgáltatások; piacanalízis;

kvalitatív és kvantitatív piackutatási szolgáltatások; termékfejlesztésitanácsadás; tanácsadás marketingkoncepciók

kidolgozásához; fókuszcsoportos piackutatás; fogyasztói szokások és piaci jellemzők kutatása; tracking

vizsgálatok (piackutatás); lojalitáskutatások (piackutatás); célcsoportkutatás (piackutatás);ügyfél-elégedettségi

kutatások (piackutatás); piaci modellezések és előrejelzések (piacanalízis); piacértékelés, piacszerkezet-kutatás,

motivációkutatás; tanácsadás termék- és szolgáltatásmarketing tevékenységhez; fogyasztói elégedettség-

éslojalitásvizsgálat; az előbbiek mindegyike vásárlói elégedettségre, vásárlói lojalitásra, vásárlói attitűdökre és

hiedelmekre, vevői észlelésekre és szükségletekre vonatkozó piackutatással, kiscsoportokkal való

 együttműködésre épülő termékfejlesztésselkapcsolatban.

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 szereplővalamennyi 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 valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  210.819

 ( 151 )  2013.09.18.

 ( 210 )  M 13 01295

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 541 )  TRIXID

 ( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények, kivéve a vaszkuláris és kardiovaszkuláris betegségek kezelésére

 szolgáló gyógyszerkészítmények.

A rovat 75 darab közlést tartalmaz. 
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