
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  210.783

 ( 151 )  2013.09.16.

 ( 210 )  M 13 00778

 ( 220 )  2013.03.22.

 ( 732 )  Boranal Borászati és Kereskedelmi Kft., Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

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

 áru).

 ( 111 )  210.784

 ( 151 )  2013.09.17.

 ( 210 )  M 13 00190

 ( 220 )  2013.01.24.

 ( 732 )  BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34 Dohány; cigarettahüvely.

 ( 111 )  210.785

 ( 151 )  2013.09.16.

 ( 210 )  M 13 00770

 ( 220 )  2013.03.21.

 ( 732 )  Thurston Manufacturing Company, Thurston (US)

 ( 740 )  dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  BLU-JET

 ( 511 ) 7 Mezőgazdasági gépezetek, nevezetesen műtrágyázók, altalajlazítók, kultivátorok, szerszámtartók, csavaros

 emelők, ekevasak és vontatási összekötő elemek mezőgazdasági eszközök húzásához.

 ( 111 )  210.786

 ( 151 )  2013.09.16.

 ( 210 )  M 13 00393

 ( 220 )  2013.02.14.
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 ( 732 )  ABO HOLDING Zrt., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 30 Magyarországról származó, vagy Magyarországon forgalomba hozott malomipari termékek, gabona

 készítmények, rizs, rizs készítmények, rizs sütemények, rizs alapú snack élelmiszerek.

 ( 111 )  210.787

 ( 151 )  2013.09.16.

 ( 210 )  M 13 00391

 ( 220 )  2013.02.13.

 ( 732 )  Makay György, Budapest (HU)

 ( 541 )  ZODIAC

 ( 511 )  3 Kozmetikai készítmények; készítmények műkörömhöz, műkörmök, lakkok, porcelán, zselék; műszempillák.

 14 Strassz, strasszkő, féldrágakövek.

 21 Üveg díszítő elemek, üveg dekorációk, üveg áruk.

 ( 111 )  210.788

 ( 151 )  2013.09.16.

 ( 210 )  M 13 00775

 ( 220 )  2013.03.22.

 ( 732 )  dr. Pozsgai Márta, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 44 Egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás; fogászat; klinikák; orvosi klinikák szolgáltatásai;

orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; alternatív orvosi szolgáltatások; mosolytervezés; fogpótlások;

pácienskövetés; szájsebészet; fogesztétika;mosolyesztétika; arckarakter elemzés; fogászati rehabilitáció;

 fogbeültetés; implantáció.

 ( 111 )  210.789

 ( 151 )  2013.09.16.

 ( 210 )  M 12 03436

 ( 220 )  2012.09.21.

 ( 732 )  Brezovai Sándor, Szentes (HU)

 ( 740 )  dr. Kuchár Zoltán, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 25 Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; bodyk [alsóruházat];bőrruházat; cipők; csuklyák, kapucnik

[ruházat]; dzsekik; dzsömper ruhák; dzsörzék [ruházat]; egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; fejfedők

[kalapáruk]; felsőkabátok, felöltők;felsőruházat; futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok,

úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok; gallérok

[ruházat]; harisnyanadrágok; harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; ingek;kabátok; kerékpáros öltözetek; kesztyűk

[ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; készruhák; kötöttáruk; lábbelik; melegítők, szvetterek; mellények;

melltartók; nadrágok; női ruhák; pizsamák; pólók; pulóverek; ruházat, ruhaneműk; ruházatgépkocsivezetőknek;

sapkák; sálak; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; szemellenzők [sapkán]; szoknyák; szőrmebéléses kabátok;

 szőrmék [ruházat]; tornacipők; tornaruházat; zoknik.

29 Alacsony zsírtartalmú burgonyachips-ek; algakivonatok étkezésre; alkoholban tartósított gyümölcsök;

almapüré; áloé vera emberi fogyasztásra elkészítve; fagyasztott gyümölcsök; gomba, tartósított; gyümölcshéj;

gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcsök, főtt;gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták; hentesáruk;

hús; hús, tartósított; húskonzervek; joghurt; kandírozott [cukrozott] gyümölcsök; kefír; kolbász; krokett; lekvár;

levesek; magvak, feldolgozott; mandula, darált; mazsolamilk shake-ek[tejalapú frappé italok]; olivaolaj, étkezési;

sajtok; szárított zöldségek; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójatej [tejpótló]; tej; tejtermékek;

 zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított.

41 Bálok szervezése; coaching [tréning]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási

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

tevékenység; elektronikus könyvek ésfolyóiratok on-line kiadása; előadások díszleteinek kölcsönzése; éjszakai

klubok; élő előadások bemutatása; fényképészet; fitnesztanfolyamok vezetése; fotóriportok készítése; gyakorlati

képzés [szemléltetés]; helyfoglalás show-műsorokra; időméréssporteseményeken; játékfelszerelések bérbeadása;

játékkölcsönzés; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kollégiumok,

internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése éslebonyolítása; könyvkiadás;

levelező tanfolyamok; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; show-műsorok; sport

edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények

üzemeltetése;sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidős létesítmények

rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés; személyes edzői szolgáltatások [fitnesz]; szépségversenyek

szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;
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testnevelés; tornatanítás; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás]; videofilmezés; videofilmgyártás; zene összeállítása; zenei produkciók.

 ( 111 )  210.790

 ( 151 )  2013.09.16.

 ( 210 )  M 13 00578

 ( 220 )  2013.03.05.

 ( 732 )  Urbán & Urbán Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Várnai Szabolcs, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Teasütemények, cukrászsütemények, péksütemények, sütemények.

 ( 111 )  210.791

 ( 151 )  2013.09.16.

 ( 210 )  M 13 00379

 ( 220 )  2013.02.12.

 ( 732 )  Internet Reklámiroda Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Róbert Pál ügyvéd,Budai és Kovács Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BAVIFATUR Balatoni, Vidéki és Falusi Turizmusok Online Információs Rendszere

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.792

 ( 151 )  2013.09.16.

 ( 210 )  M 13 00590

 ( 220 )  2013.03.05.

 ( 732 )  Lipócia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdős Anett, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LIPÓCIA

 ( 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).
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 ( 111 )  210.793

 ( 151 )  2013.09.16.

 ( 210 )  M 13 00191

 ( 220 )  2013.01.24.

 ( 732 )  BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34 Dohány; cigarettahüvely.

 ( 111 )  210.794

 ( 151 )  2013.09.17.

 ( 210 )  M 13 00979

 ( 220 )  2013.04.15.

 ( 732 )  Wotania s.r.o., Mratin (CZ)

 ( 541 )  ENTEROBULL

 ( 511 ) 5 Étrend-kiegészítő (élesztő tartalmú étrend-kiegészítő) kivéve: energiaitalok, energiakészítmények, illetve azok

 összetevője, vagy keveréke.

 ( 111 )  210.820

 ( 151 )  2013.09.18.

 ( 210 )  M 13 00024

 ( 220 )  2013.01.03.

 ( 732 )  dr. Beckerné Ábrahám Erzsébet, Tata (HU)

 ( 740 )  dr. Becker Tibor, Becker Ügyvédi Iroda, Tatabánya
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( 546 )

 ( 511 ) 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).

 ( 111 )  210.821

 ( 151 )  2013.09.18.

 ( 210 )  M 13 00209

 ( 220 )  2013.01.28.

 ( 732 )  King Stone Vegyipari és Kereskedelmi Kft., Dabas (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Károly, Varga Károly és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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 vegyianyagok; 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 szereplővalamennyi áru).

17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és

szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi áru). 

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

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

 valamennyi áru).

 ( 111 )  210.822

 ( 151 )  2013.09.18.

 ( 210 )  M 13 00210

 ( 220 )  2013.01.28.

 ( 732 )  Lukács Zsolt, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, karácsonyfadíszek.

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

 ( 111 )  210.823

 ( 151 )  2013.09.18.

 ( 210 )  M 13 00212

 ( 220 )  2013.01.28.
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 ( 732 )  Schóber Tamás Zsolt, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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 )  210.824

 ( 151 )  2013.09.18.

 ( 210 )  M 13 00213

 ( 220 )  2013.01.28.

 ( 732 )  BeHappy Nyelviskola Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.825

 ( 151 )  2013.09.18.

 ( 210 )  M 13 00403

 ( 220 )  2013.02.15.

 ( 732 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, 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 szereplővalamennyi 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 (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 19. szám, 2013.10.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2191



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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

 ( 111 )  210.826

 ( 151 )  2013.09.18.

 ( 210 )  M 13 00408

 ( 220 )  2013.02.18.

 ( 732 )  Műegyetemi Atlétikai és Football Club (MAFC), Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.827

 ( 151 )  2013.09.18.

 ( 210 )  M 13 00413

 ( 220 )  2013.02.18.

 ( 732 )  Lajos Mária, Budapest (HU)

 ( 541 )  Lajos Mari konyhája

 ( 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 )  210.828

 ( 151 )  2013.09.18.

 ( 210 )  M 13 00415

 ( 220 )  2013.02.18.

 ( 732 )  B.S. Plastic Invest Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Műanyag fóliák csomagolásra.

 17 Műanyag fóliák nem csomagolási célokra.

 42 Csomagolástervezési szolgáltatás.

 ( 111 )  210.829

 ( 151 )  2013.09.18.

 ( 210 )  M 13 00416

 ( 220 )  2013.02.18.

 ( 732 )  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (HU)
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( 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 vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (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; 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).

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

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

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (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 valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  210.830

 ( 151 )  2013.09.18.

 ( 210 )  M 13 00593

 ( 220 )  2013.03.05.

 ( 732 )  Radnai Tamás, Pilisszentiván (HU)

 Behovits Attila, Solymár (HU)

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

 ( 541 )  KOLBice

 ( 511 ) 29 Bundás virsli, hentesáruk, kolbász, snack ételek, sültburgonyák, chips, véres hurka, fűszeres kúskészítmények,

 burgerek.

 30 Szendvicsek, meleg szendvicsek, töltött kenyérfélék, gabona és rizs alapú snackételek, burgerek.

35 Bundás virslivel, hentesárukkal, kolbásszal, snack ételekkel, sültburgonyákkal, chipsekkel, véres hurkával,

fűszeres húskészítményekkel, burgerekkel, szendvicsekkel, meleg szendvicsekkel, töltött kenyérfélékkel, gabona

 és rizs alapú snack ételekkelkapcsolatos kereskedelmi és franchise tevékenység.

43 Vendéglátással (élelmezéssel) kapcsolatos szolgáltatások, vendéglátással (élelmezéssel) kapcsolatos frenchise

 szolgáltatások.

 ( 111 )  210.831

 ( 151 )  2013.09.18.

 ( 210 )  M 13 00595

 ( 220 )  2013.03.06.

 ( 732 )  Csiszár Gergő, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 41 Szórakoztatás; sport tevékenységek.

 ( 111 )  210.832

 ( 151 )  2013.09.18.

 ( 210 )  M 13 00596

 ( 220 )  2013.03.06.

 ( 732 )  Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Láng Dóra, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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 szerintijegyzékében 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).

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 szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.833

 ( 151 )  2013.09.18.

 ( 210 )  M 13 00597

 ( 220 )  2013.03.06.

 ( 732 )  Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Láng Dóra, 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, 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).

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 szerintijegyzékében 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).

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 szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.834

 ( 151 )  2013.09.18.

 ( 210 )  M 13 00598

 ( 220 )  2013.03.06.

 ( 732 )  HGY Invest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Spielmann Éva ügyvéd, Dr. Spielmann Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HG MEDIA

 ( 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 )  210.835

 ( 151 )  2013.09.18.

 ( 210 )  M 13 00600

 ( 220 )  2013.03.06.
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 ( 732 )  IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 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 )  210.836

 ( 151 )  2013.09.18.

 ( 210 )  M 13 00608

 ( 220 )  2013.03.07.

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

 ( 740 )  dr. Fazekas Dóra, 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.

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 )  210.837

 ( 151 )  2013.09.18.

 ( 210 )  M 13 00609

 ( 220 )  2013.03.07.

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

 ( 740 )  dr. Fazekas Dóra, 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.

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 )  210.838

 ( 151 )  2013.09.18.

 ( 210 )  M 13 00610
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 ( 220 )  2013.03.07.

 ( 732 )  WebMindlLicenses Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fejes Tímea, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; on-line hirdetői tevékenységszámítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag

naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása;

reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegekpublikálása; reklámszövegek szerkesztése;

 sajtófigyelés; televíziós reklámozás.

38 Elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; hozzáférés

biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben; kábeltelevíziós műsorszórás; közlések

üvegszálas hálózatok útján; számítógépterminálok közötti összeköttetések; távközlési kapcsolat létesítése

számítógépes világhálóval; tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján);

 üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások

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

installációja; számítógép programok sokszorosítása;számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek

elemzése; számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;számítógépprogramok

kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; weboldalak alkotása és fenntartása

 mások számára.

 ( 111 )  210.839

 ( 151 )  2013.09.18.

 ( 210 )  M 13 00797

 ( 220 )  2013.03.26.

 ( 732 )  Kempingmotyó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Ugrin Tamás, Dr. Ugrin Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (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 )  210.840

 ( 151 )  2013.09.18.

 ( 210 )  M 13 00793

 ( 220 )  2013.03.26.

 ( 732 )  MB Elit Luxury Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  39 Szállítás; személyszállítás taxival; taxiszolgáltatás; utasszállítás; fuvarközvetítés.

 ( 111 )  210.841

 ( 151 )  2013.09.18.

 ( 210 )  M 13 00788

 ( 220 )  2013.03.25.

 ( 732 )  Irk Attila, Budapest (HU)

 ( 541 )  Attila

 ( 511 )  33 Pálinka.

 ( 111 )  210.842

 ( 151 )  2013.09.18.

 ( 210 )  M 13 00805

 ( 220 )  2013.03.27.

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

 ( 740 )  dr. ifj. Partos László, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SIGNALRIDER

 ( 511 ) 35 Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; marketing; on-line hirdetőitevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segitségnyújtás]; reklámozás; segítségnyújtás üzletvezetéshez; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti

információk;üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetésikonzultáció; üzletvezetési tanácsadó

 szolgálatok; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások.

36 Bankügyletek; pénzügyi elemzések; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi tanácsadás; tőkekihelyezés,

 tőkeberuházás; tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdeügynöki tevékenység; tőzsdei brókerszolgáltatások.

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

 programok sokszorosítása; pénz-és tőkepiaci mobilalkalmazás-fejlesztés és disztribúció.

 ( 111 )  210.843

 ( 151 )  2013.09.18.

 ( 210 )  M 13 00803

 ( 220 )  2013.03.27.

 ( 732 )  WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Porotherm Profi

 ( 511 ) 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).

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).

 ( 111 )  210.844

 ( 151 )  2013.09.18.

 ( 210 )  M 12 03671
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 ( 220 )  2012.10.01.

 ( 732 )  Árvai Anikó, Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Holczinger Terézia, Budapest

 ( 541 )  AGRIA ÉP-GÉP TRANS

 ( 511 ) 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 )  210.845

 ( 151 )  2013.09.18.

 ( 210 )  M 12 02674

 ( 220 )  2012.07.26.

 ( 732 )  Játszópark Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Korom Csilla, Győr

 ( 541 )  JPJ JátszóPark Jumping lap

 ( 511 ) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

 termékek.

 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 ( 111 )  210.846

 ( 151 )  2013.09.20.

 ( 210 )  M 12 02768

 ( 220 )  2012.08.02.

 ( 732 )  dr. Cser Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fülöp Rita, Budapest

 ( 541 )  ONCSA

 ( 511 ) 45 Jogi szolgáltatások; mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű

 szolgáltatások.

 ( 111 )  210.847

 ( 151 )  2013.09.20.

 ( 210 )  M 12 04332

 ( 220 )  2012.11.27.

 ( 732 )  Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)

 ( 541 )  HoldPeak

 ( 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 elektromos beléptető rendszerek, kártyaolvasók,

 segédolvasók,kódzárak, elektromos zárak, síktapadó elektromágneses zárak.

 ( 111 )  210.848

 ( 151 )  2013.09.20.

 ( 210 )  M 13 00267

 ( 220 )  2013.01.30.
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 ( 732 )  Pencz Tamás Csaba, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Emri Józsefné, Debrecen

 ( 541 )  DumaRagu

 ( 511 ) 35 Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

árverés; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése;

hirdetési oldalak készítése; közönségszolgálat; közvéleménykutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési

médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek,

hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós

 reklámozás.

41 Cirkuszok; diszkók szolgáltatásai; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása; előadóművészek szolgáltatásai;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók;

filmszínházi előadások;hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek szervezés és lebonyolítása; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; könyvkiadás; oktatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;

on-line játékok szolgáltatása számítógépeshálózatból; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; színházi produkciók; szinkronizálás; szórakoztatás;

szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós szórakoztatás; szövegek kiadása, (nemreklámcélú); videofilmezés;

 videofilmgyártás; zene összeállítása; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték.

43 Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló

 éttermek; vendéglátóipar.

 ( 111 )  210.849

 ( 151 )  2013.09.20.

 ( 210 )  M 13 00274

 ( 220 )  2013.02.01.

 ( 732 )  Herczku Beatrix, Budapest (HU)

 Major Judit, Sóskút (HU)

 ( 541 )  ECOCAT

 ( 511 )  16 Dobozok kartonból vagy papírból, karton.

20 Bútorok, dobozok, játékokhoz, fekhelyek lakásban tartott kisállatoknak, kutyaólak, ólak, vackok lakásban

 tartott kisállatoknak, párnák háziállatoknak, vakaródzó cölöpök macskáknak.

 31 Táplálék állatoknak, táplálék kedvtelésből tartott állatoknak, ehető rágcsálnivalók állatoknak.

 ( 111 )  210.850

 ( 151 )  2013.09.20.

 ( 210 )  M 13 00283

 ( 220 )  2013.02.04.

 ( 732 )  Glatz Ferenc, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Glatz Ferenc, dr. Glatz Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Magazinok, revük [időszaki lapok].

41 Fényképészet; elektronikus desktop kiadói tevékenység; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; iskolai szolgáltatások [képzés]; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturálisvagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi

szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line
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 elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 42 Tudományos kutatás; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  210.851

 ( 151 )  2013.09.20.

 ( 210 )  M 13 00284

 ( 220 )  2013.02.04.

 ( 732 )  História Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Glatz Ferenc, dr. Glatz Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Magazinok, revük [időszaki lapok].

41 Fényképészet; elektronikus desktop kiadói tevékenység; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; iskolai szolgáltatások [képzés]; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturálisvagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi

szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line

 elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 42 Tudományos kutatás; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  210.852

 ( 151 )  2013.09.20.

 ( 210 )  M 13 00461

 ( 220 )  2013.02.20.

 ( 732 ) MAFRACHT Nemzetközi Hajózási, Szállítmányozási és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  Dr. M. Tóth Balázs, Dr. M. Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 39 Áruk raktározása, áruszállítás, csomagküldemények elosztása, folyami szállítás, futárszolgálat [üzenetek vagy

áruk továbbítására], fuvarozás uszállyal, gépkocsival történő szállítás, hajórakodás, hajózási szolgáltatások,

helyfoglalás szállítássalkapcsolatban, helyfoglalás utazáshoz, helyfoglalás utazással kapcsolatban, információ

szállítással kapcsolatban, információnyújtás tárolással kapcsolatban, kamionos szállítás, komphajón történő

szállítás, közlekedési információ, látogatások tervezéseturistáknak, levélben megrendelt áruk szállítása, őrzött

értékszállítás, raktározás, tárolás, sétahajó szolgáltatások, szállítás uszállyal, szállítási logisztikai szolgáltatások,

szállítási szolgáltatások, szállítási ügynökség, szállítmányozás,személyszállítás, teheráruk kirakása,

teher(áru)-szállítás, tengeri szállítás, tengeri ügynökség, utasszállítás, ügynökség szállítmányozással

kapcsolatban, vasúti kocsik bérlete, vasúti szállítás, vízi járművek kölcsönzése, vízi járművek tárolása,

 vízijárművel történő szállítás, vízi utazások szervezése, vízszolgáltatás.
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 ( 111 )  210.853

 ( 151 )  2013.09.20.

 ( 210 )  M 13 00654

 ( 220 )  2013.03.11.

 ( 732 )  LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s., Levice (SK)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5 Diétás italok orvosi célra; tej és tej összetevők gyógyászati célra; malátás tej italok orvosi célra; laktóz

 gyógyászati célra; tejzsír gyógyászati célra; bébiételek; tejes liszt bébik részére.

29 Tej; tejtermékek; tej italok (leginkább tej); albumin tej; tejföl; kefír (tejital); kumisz (tejital); tejföl-alapú

italok; joghurtok; krém, krémtejszín (tejtermék); habtejszín; vaj; aludt tej; sajt; aludt tej alapú desszertek;

tejszín-alapú desszertek;kondenzált tej; tejpor; por alakú mártások és levesek, amelyek tejet vagy sajtot

 tartalmaznak; étkezési kazein; tejsavó; tejoltók.

30 Csokoládé italok tejjel; kakaó italok tejjel; kávé italok tejjel; tejes zabkása; pudingok; fagylaltok és fagyasztott

 krémek, különösen tejjel vagy tejszínnel.

 ( 111 )  210.854

 ( 151 )  2013.09.20.

 ( 210 )  M 13 00657

 ( 220 )  2013.03.08.

 ( 732 )  Wintertm Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dömötör Lajos,Dr. Fodor János Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.855

 ( 151 )  2013.09.23.

 ( 210 )  M 13 00823

 ( 220 )  2013.03.27.

 ( 732 )  Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosa Műkődő Rt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  MOL Mobile

 ( 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).

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 111 )  210.856

 ( 151 )  2013.09.23.

 ( 210 )  M 13 00822

 ( 220 )  2013.03.27.

 ( 732 )  Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosa Műkődő Rt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 111 )  210.857

 ( 151 )  2013.09.23.

 ( 210 )  M 13 00818

 ( 220 )  2013.03.27.

 ( 732 )  BHS Trans Kft., Szikszó (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Energia italok.

 ( 111 )  210.858

 ( 151 )  2013.09.23.

 ( 210 )  M 13 00422

 ( 220 )  2013.02.18.

 ( 732 )  OKULÁR-JOKER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Szombathely (HU)

 ( 740 )  dr. Popgyákunik Péter, Popgyákunik & Bozzay Ügyvédi Iroda, Szombathely
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( 546 )

 ( 511 ) 9 Barométerek; binokuláris távcsövek; cvikkertokok; csíptetők, cvikkerek; diffrakciós készülékek(mikroszkópia);

elemek, elektromos; foglalatok cvikkerekhez (orrcsiptetőkhöz); fonalszámlálók (nagyítóüvegek); gyűjtőlencsék,

kondenzor lencsék; higrométerek,(lég)nedvességmérők; homokórák; hőmérők, nem gyógyászati használatra;

hőmérsékletjelzők, iránytűk; kompaszok (mérőműszerek); kontaktlencse tartók; kontaktlencsék; korrekciós

lencsék (optika); megfigyelő műszerek; mérőberendezések, mérőműszerek;mikroszkópok; monoklihoz kis

láncok; nagyítók, lupék (optika); optikai cikkek; optikai készülékek és eszközök; optikai lencsék; optikai üvegek;

prizmák (optika); sablonok, másoló idomszerek (mérőeszközök); sportszemüvegek; szemlencsék,

okulárok;szemüvegek (optika); szemüvegkeretek; szemüveglencse üvegjei; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok;

 teleszkópok; tengerészeti iránytűk; vakításgátló szemüvegek.

 37 Szemüveg használatából fakadó sérülések, törések, deformálódások javítása.

 40 Dioptriás optikai- és napszemüveg-lencse csiszolása.

 ( 111 )  210.859

 ( 151 )  2013.09.23.

 ( 210 )  M 13 00628

 ( 220 )  2013.03.08.

 ( 732 )  Nufarm Hungária Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

 ( 541 )  Ultimo

 ( 511 ) 5 Kémiai növényvédő szerek (peszticidek); gyomirtó szerek herbicidek); rovarirtó szerek (inszekticidek);

gombaölő szerek; (fungicidek), a fent említett áruk egyike sem emberi használatra; mezőgazdasági, kertészeti és

 erdészeti felhasználásra.

 ( 111 )  210.860

 ( 151 )  2013.09.23.

 ( 210 )  M 13 00630

 ( 220 )  2013.03.08.

 ( 732 )  Lafarge, Paris (FR)

 ( 740 )  dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 19 Nem fém építőanyagok; nem fém anyagok és áruk épületek, művészeti tárgyak, utak és egyéb autóutak és

szállításra szolgáló és forgalomhoz való felületek, valamint minden fajtájú közmű építéséhez, fenntartásához,

javításához és felújításához; cement; mészés egyéb hidraulikus kötőanyagok; habarcs; beton; készre kevert beton;

száraz habarcs; adalékanyagok; gipszkarton lemezek válaszfalakhoz, burkolatokhoz, fedésekhez, mennyezetekhez

és borításokhoz; építési gipsz belső borításokhoz, gipsztömbök; speciálisgipsz; anyagok utak készítéséhez és

 burkolásához; bevonatok (építőanyagok); kötőanyag útjavításhoz; nem fémből készült épületpanelek.

37 Építési és építkezési szolgáltatások; építkezések felügyelete és várostervezéssel, fenntartható építkezéssel,

építkezési módokkal kapcsolatos információk, figyelemmel a környezetvédelemre és energiamegtakarításra az

 építőanyagok területén; kőbányákkiaknázása és bányászati szolgáltatások.

40 Anyagmegmunkálás; építőanyagok újrahasznosítása; információ építőanyagok megmunkálásával és

 újrahasznosításával kapcsolatban.

 ( 111 )  210.861
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 ( 151 )  2013.09.23.

 ( 210 )  M 13 00030

 ( 220 )  2013.01.04.

 ( 732 )  Magyar Újságírók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nehéz-Pozsony Márton ügyvéd, Nehéz-Pozsony Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Sajtófotó Pályázat és Kiállítás

 ( 511 )  41 Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

 ( 111 )  210.862

 ( 151 )  2013.09.23.

 ( 210 )  M 13 00813

 ( 220 )  2013.03.27.

 ( 732 )  Kolek Ákos, Vértestolna (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tej és tejtermékek.

 35 Reklámozás; kereskedelem.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  210.863

 ( 151 )  2013.09.23.

 ( 210 )  M 13 00816

 ( 220 )  2013.03.27.

 ( 732 )  Fotexnet Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Hungaroton

 ( 511 ) 9 CD-ROM (kompakt) lemezek; hangrögzítő szalagok; ,videokazetták; videoszalagok; elektronikus hirdetők;

 hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; oktatási készülékek; rajzfilmek; zenegépek.

16 Könyvek, újságok, albumok, zeneművek, kották; daloskönyvek; hangoskönyvek; dobozok kartonból, papírból;

 katalógusok; magazinok; zenélő üdvözlőlapok.

35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; internetes zeneáruházak üzemeltetése; különböző

 kulturális rendezvények jegyértékesítése

 38 Elektronikus levelezés, e-mail, üzenetek, képek továbbítása számítógépek segítségével; Internetszolgáltatás.

41 Nevelés, szórakoztatás; hangstúdiók szolgáltatásai; könyv- és zeneműkiadás; film- és videofilmgyártás;

 hangfelvételek; könnyű- és komolyzenei hangarchívum üzemeltetése;

 42 Zeneművek szoftvertervezése és -fejlesztése és ehhez kapcsolódó kép- és hangminőségek fejlesztése.

 ( 111 )  210.864

 ( 151 )  2013.09.23.

 ( 210 )  M 13 00627

 ( 220 )  2013.03.08.

 ( 732 )  Ye Xueyan, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt, Budapest

 ( 541 )  baobaoD

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

 ( 111 )  210.865

 ( 151 )  2013.09.23.
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 ( 210 )  M 13 00622

 ( 220 )  2013.03.07.

 ( 732 )  Gyerekkontroll Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  dr. Becsei Zoltán, Békéscsaba

  

( 546 )

 ( 511 ) 38 Műholdas átvitel; mobiltelefon [celluláris telefon] összeköttetés; telefon-szolgáltatások;

telefon-összeköttetések; fúrumok biztosítása az interneten; tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon

 vagy más közlési eszköz útján].

41 Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése;riporteri szolgáltatások; show-műsorok; szemináriumok rendezése és

 vezetése; videofilmgyártás.

 44 Pszichológus szolgáltatásai.

 ( 111 )  210.866

 ( 151 )  2013.09.23.

 ( 210 )  M 13 00417

 ( 220 )  2013.02.18.

 ( 732 )  dr. Tőgyi István, Tiszaföldvár (HU)

 dr. Tőgyi Istvánné, Tiszaföldvár (HU)

 ( 541 )  FitoVita

 ( 511 ) 5 Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára, olajok gyógyászati használatra, ásványvizek gyógyászati

használatra, ásványi élelmiszer-kiegészítők, gyógyitalok, gyógynövények, gyógyteák, antioxidáns pirulák,

 gyógycukorkák, vitaminkészítmények, diétásélelmiszerek gyógyászati használatra, szirupok.

29 Szárított és főzött gyümölcsök, étkezési olajok, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya, zselé, gyümölcspép,

 kandírozott (cukrozott) gyümölcsök.

 32 Ásványvizek, szörpök italokhoz, gyümölcslevek, alkoholmentes italok, zöldséglevek (italok).

 ( 111 )  210.867

 ( 151 )  2013.09.23.

 ( 210 )  M 12 04095

 ( 220 )  2012.11.06.

 ( 732 )  Baromficentrum 2003 Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok.

29 Magyarországról származó húsipari termékek, ezen belül húskészítmények, szalámik, kolbászfélék, májasok,

 húskivonatok.

 ( 111 )  210.868

 ( 151 )  2013.09.23.

 ( 210 )  M 13 00612

 ( 220 )  2013.03.07.

 ( 732 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

 ( 740 )  dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  Felix. Ki a furfangos cica?

 ( 511 ) 21 Edények, vályúk, itatóvályúk, fésűk állatoknak, állatsörték [kefeáruk és ecsetek], kefék, alomtartó dobozok

 [tálcák] lakásban tartott kis állatoknak, ketrecek kedvtelésből tartott állatoknak.

 28 Játékszerek kedvtelésből tartott állatoknak.

 31 Táplálékok állatoknak, termékek állati alomhoz.

 ( 111 )  210.869

 ( 151 )  2013.09.23.

 ( 210 )  M 13 00419

 ( 220 )  2013.02.18.

 ( 732 )  SCARPA LUPO Kereskedelmi Szolgáltató Kft., Sárvár (HU)

 ( 740 )  dr. Havasi Adrienn, Sárvár

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Cipőkereskedelem.

 ( 111 )  210.870

 ( 151 )  2013.09.23.

 ( 210 )  M 13 00421

 ( 220 )  2013.02.18.

 ( 732 )  Resdevco Ltd., Jerusalem 91033 (IL)

 ( 740 )  dr. Kósa Apollónia, Makláry és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HYKOMIKRON

 ( 511 )  5 Balzsamkészítmények gyógyászati használatra; bőrápoló gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  210.871

 ( 151 )  2013.09.23.

 ( 210 )  M 13 00418

 ( 220 )  2013.02.18.

 ( 732 )  dr. Tőgyi István, Tiszaföldvár (HU)

 dr. Tőgyi Istvánné, Tiszaföldvár (HU)

 ( 541 )  FitoVit

 ( 511 ) 5 Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára, olajok gyógyászati használatra, ásványvizek gyógyászati

használatra, ásványi élelmiszer-kiegészítők, gyógyitalok, gyógynövények, gyógyteák, antioxidáns pirulák,

 gyógycukorkák, vitaminkészítmények, diétásélelmiszerek gyógyászati használatra, szirupok.

29 Szárított és főzött gyümölcsök, étkezési olajok, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya, zselé, gyümölcspép,

 kandírozott (cukrozott) gyümölcsök.

 32 Ásványvizek, szörpök italokhoz, gyümölcslevek, alkoholmentes italok, zöldséglevek (italok).

 ( 111 )  210.872

 ( 151 )  2013.09.23.

 ( 210 )  M 12 04283

 ( 220 )  2012.11.22.

 ( 732 )  SZAMOS VANILIA Fűszerkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 29 Bourbon vaníliával ízesített, vagy bourbon vaníliát tartalmazó gyümölcsök, lekvárok, kompotok, tej turmix

 (milk shake-ek) mogyorók, mandula őrölt, zselatin, zselék (étkezési), zsírok (étkezési).

30 Bourbon vaníliával ízesített, vagy bourbon vaníliát tartalmazó kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs;

kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; sütőporok; fűszeres

 mártások; bourbon vanília.

 ( 111 )  210.873

 ( 151 )  2013.09.23.

 ( 210 )  M 13 00621

 ( 220 )  2013.03.07.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Edina Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek; fényképek; gtafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek; brossúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek(bútorok

 kivételével).

35 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 televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 111 )  210.874

 ( 151 )  2013.09.23.

 ( 210 )  M 13 00429

 ( 220 )  2013.02.18.

 ( 732 )  KOZÁK HÁZ Bt., Pocsaj (HU)

 ( 740 )  dr. Magyarfalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KOZÁK HÁZ

 ( 511 ) 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).

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 )  210.875

 ( 151 )  2013.09.23.

 ( 210 )  M 13 00425

 ( 220 )  2013.02.18.

 ( 732 )  Belron Hungary Kft - Zug Branch, Zug (CH)
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 ( 300 )  011563772 2013.02.11. EU

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

 ( 541 )  GTS

 ( 511 ) 8 Üveg emelésére és kezelésére szolgáló kézi vezérlésű berendezések; üveg szereléséhez és javításához

használatos kézi vezérlésű berendezések; üveg emelésére és kezelésére szolgáló kézi vezérlésű berendezésekhez

csatlakoztatható állványok; üveg emelésétvagy kezelését megkönnyítő állványok; üveg szerelésekor és

 javításakor az üveg emelését vagy kezelését megkönnyítő állványok.

 ( 111 )  210.877

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00063

 ( 220 )  2013.01.11.

 ( 732 )  Gyenes Levente, Gyömrő (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Magyarország romantika fővárosa

 ( 511 )  41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 43 Vendéglátás.

 ( 111 )  210.878

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00047

 ( 220 )  2013.01.09.

 ( 732 )  SOGEX Fém- és Üvegipari Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Sohár József, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 111 )  210.879

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00641

 ( 220 )  2013.03.11.

 ( 732 )  Bálint Tibor, Szeged (HU)

 Bálint Zsuzsanna, Üllés (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 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 szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

 ( 111 )  210.880

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00835

 ( 220 )  2013.03.29.

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

 ( 541 )  ÖN KÉRDEZ, A RICHTER VÁLASZOL!

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 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.

 ( 111 )  210.881

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00061

 ( 220 )  2013.02.05.

 ( 732 )  Gfellner és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hajmáskér (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Folttisztító szerek, mosószerek, fehérítőszerek; tisztítószerek; üvegtisztító folyadékok; vegytisztító

 készítmények.

 ( 111 )  210.882

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00646

 ( 220 )  2013.03.11.

 ( 732 )  dr. Keserű Sándor, Vác (HU)

 ( 541 )  DR.KESERŰ SÁNDOR

 ( 511 )  35 Internetes hírcsatorna.

 38 Reklámozás, hirdetés.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.883

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00054

 ( 220 )  2013.01.10.

 ( 732 )  Craggy Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Klotz István, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
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 lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára; maláta.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 ( 111 )  210.884

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00444

 ( 220 )  2013.02.20.

 ( 732 )  Duna House Holding Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.885

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00448

 ( 220 )  2013.02.20.

 ( 732 )  Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  dr. Fakó Beatrix, Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

 ( 111 )  210.886

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00449

 ( 220 )  2013.02.20.

 ( 732 )  INFOMIX Számítástechnikai és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Garai Péter, Garai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42 Számítógép-programozás, számítógép programok korszerűsítése, számítógép szoftver tanácsadás.

 ( 111 )  210.887

 ( 151 )  2013.09.24.
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 ( 210 )  M 12 04212

 ( 220 )  2012.11.14.

 ( 732 )  BONGRAIN S.A. (A French Société Anonyme), Viroflay (FR)

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

 ( 541 )  PANNONFARM

 ( 511 )  29 Sajt és tejtermékek Magyarországon előállítva.

 ( 111 )  210.888

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00455

 ( 220 )  2013.02.20.

 ( 732 )  Csutorás Ferenc, Eger (HU)

 ( 541 )  CSUTORÁS-"EL CLASSICO"

 ( 511 )  33 Borok, pezsgők, pálinkák, égetett szeszes italok.

 ( 111 )  210.889

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00452

 ( 220 )  2013.02.20.

 ( 732 )  Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Pető Zsolt, Kardos, Pető és Törőcsik Társas Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  Szegedi Ifjúsági Napok SZIN

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

 ( 111 )  210.890

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00446

 ( 220 )  2013.02.20.

 ( 732 )  Duna House Holding Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.891

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00260

 ( 220 )  2013.01.30.

 ( 732 )  Meetrix Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 25 Cipő, zoknik, strandlábbelik, magas szárú cipők, magas szárú lábbelik, fürdő papucsok, lábbelik, szandálok,

tornacipők, papucsok, fűzős bakancsok, sportcipők, sportlábbelik, tornaruházat, pólók, sapkák, ruházat,

 ruhaneműk.

 ( 111 )  210.892
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 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00454

 ( 220 )  2013.02.20.

 ( 732 )  ORANGEWAYS Közlekedési Halózatok Holding Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kerekes Gábor, Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda, 1027

 ( 541 )  orangeways.com

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.893

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00447

 ( 220 )  2013.02.20.

 ( 732 )  Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  dr. Fakó Beatrix, Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

 ( 111 )  210.894

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00453

 ( 220 )  2013.02.20.

 ( 732 )  FORTITUDINI Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gurin Éva, Dr. Gurin Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Vatels

 ( 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 )  210.895

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00638

 ( 220 )  2013.03.11.

 ( 732 )  Gastro Cloud Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (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).
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43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 111 )  210.896

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00645

 ( 220 )  2013.03.11.

 ( 732 )  Duga Marcell, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Kászonyi Gabriella, Kászonyi Ügyvédi Iroda, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 ) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (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 )  210.897

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00248

 ( 220 )  2009.06.17.

 ( 732 ) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint működő

 vállalat), LOS ANGELES, Kalifornia állam (US)

 ( 740 )  dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda kft., Budapest

 ( 541 )  JAMES CAMERON'S AVATAR

 ( 511 ) 25 Ruházati cikkek, nevezetesen alkalmi ruházat, női ruházat, gyermek ruházat, csecsemő ruházat, pólók, ingek,

nadrágok, alsóneműk, hosszú alsóneműk, alápólók, rövid nadrágok, boxeralsók, melegítőfelsők,

melegítőnadrágok, farmerok, melegítők, kesztyűk,zoknik, kabátok, dzsekik, mellények, pulóverek, sportkabátok,

parkák, széldzsekik, blézerek, kosztümök, szoknyák, köpenyek, női ruhák, blúzok, strandruhák, fürdőruhák,

strandkendők, strandöltözetek, fürdőruházat, övek, sálak, nyakkendők, pizsamák,hálóköntösök, hálóingek,

papucsok, esőkabátok, ujjatlan kesztyűk, kötöttáruk, Halloween és álarcosbáli jelmezek és ezekhez kapcsolódóan

árult álarcok; cipők, nevezetesen cipők (kivéve sportcipők) csizmák, gumicsizmák, szandálok, papucsok,

 tornacipők,mokaszinok; kalapáruk, nevezetesen kalapok, sapkák, szemellenzők, karimás kalapok.

 ( 111 )  210.898

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00439

 ( 220 )  2013.02.19.

 ( 732 )  Calypso Plus Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Boda Ildikó, Tatabánya
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( 546 )

 ( 511 )  30 Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

 ( 111 )  210.899

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 12 04296

 ( 220 )  2012.11.23.

 ( 732 )  PricewaterhouseCoopers Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Réti László, Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  16 Brosúrák, diagramok; katalógusok; képek; füzetek; nyomtatványok; szórólapok.

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

konzultáció; adózási tanácsadás; emberi erőforrás menedzsment tanácsadás; online kérdőív és tanácsadó honlap

 üzemeltetése; számítógépesnyilvántartások kezelése.

 45 Jogi szolgáltatások, jogi kutatás és tanácsadás.

 ( 111 )  210.900

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00266

 ( 220 )  2013.01.30.

 ( 732 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

 ( 541 )  KEURUS

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

 áru).

 ( 111 )  210.901

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00062

 ( 220 )  2013.01.11.

 ( 732 )  Gyenes Levente, Gyömrő (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  RÜGY - Romantika Ünnep Gyömrőn

 ( 511 )  41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 43 Vendéglátás.

 ( 111 )  210.903

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 12 04510

 ( 220 )  2012.12.13.

 ( 732 )  Family Frost Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskészítmények, húsételek; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; snack ételek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; gyorsfagyasztott,
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 mélyhűtött hús , húskészítmények éstejtermékek.

30 Kávé, tea, kakaó; rizs; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények; szendvicsek, tésztafélék,

sushi; cukrászsütemények; fagylaltok, jégkrémek; cukor, csokoládé; méz; élesztő, sütőpor; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég;gyorsfagyasztott, mélyhűtött pékáru, tészták, tésztaételek.

35 Árubemutatás; marketing; gyorsfagyasztott, mélyhűtött élelmiszerek hűtőjárművekből történő mobil [utcai]

 értékesítése.

 ( 111 )  210.904

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00049

 ( 220 )  2013.01.09.

 ( 732 )  KLEPIERRE (A French "Société Anonyme"), Paris (FR)

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

 ( 541 )  KLEPIERRE MANAGEMENT MAGYARORSZÁG

 ( 511 ) 16 Papír termékek; nyomdaipari termékek; újságok és folyóiratok, magazinok, könyvek, pamfletek és üzleti

pamfletek, prospektusok; katalógusok; papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomtatott anyagok;

 fényképek [nyomtatott]; papír és írószer;tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); klisék.

35 Reklámozás; üzleti management; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kereskedelmi információs

ügynökségek; reklámanyagok terjesztése; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;

hirdetési oldalak készítése; árubemutatás;áruminták terjesztése; postai úton történő közvetlen reklámozás;

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése és irányítása; hirdetési felület kölcsönzése; reklámanyagok

kölcsönzése; reklámozás postai megrendelésre; információknak számítógépesadatbázisokba való szerkesztése;

közönségszolgálat (pr szolgáltatás); újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti tanácsadás, információ és

üzleti tudakozók; számítógépes aktakezelés; marketing; piaci tanulmányok és piackutatás;

segítségnyújtásüzletvezetéshez; üzletvezetési és üzletszervezési tanácsadás és konzultáció; reklámanyagok

kölcsönzése, reklámidő bérlete távközlési médiumban; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

reklámszövegek publikálása; hirdetések levélbenmegrendelve, rádiós reklámozás; televíziós reklámozás; eladási

propaganda mások számára; promóciós műveletek szervezése vásárlói hűség elnyeréséhez; regionális, országos és

nemzetközi promóciós kampányok szervezése; nem pénzügyi használatra szolgálókártyákkal kapcsolatos

kereskedelmi szolgáltatások vásárlói hűség elnyeréséhez; kereskedelmi és ügyintézési tájékoztatás és tanácsadás

kiskereskedelmi üzletek és áruházak vezetéséhez; üzletek kereskedelmi irányítása üzletközpontokban;

kereskedelmi célúkörbejárás, kérdezősködés; megrendelések/előfizetések gyűjtése; mindezen szolgáltatások

 biztosítása Magyarországon.

36 Biztosítás; pénzügyek valuta ügyek és ingatlanügyek; részletfizetéses hitelnyújtás; biztosítási konzultáció;

biztosítási tájékoztatás; terhelőkártya-szolgáltatások; csekkek ellenőrzése; páncélszekrény és értékmegőrző

szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás;hitelezés; részletvásárlás finanszírozása; értékek letétbe helyezése;

hitelkártyák kibocsátása; finanszírozási szolgáltatások; ingatlankezelés; társasházak kezelése; ingatlan

ügynökségek; ingatlanok értékbecslése; lakbérbehajtás; pénzügyi szponzorálás;ingatlan adóztatás; irodák

[ingatlanok] bérlete; üzletek bérlete, kereskedelmi helyiségek bérlete, kereskedelmi helyiségek, kongresszusi és

kiállítási központok és másodlagos helyiségek ingatlankezelése; pénzügyi értékelések [bankügyletek,

ingatlan];kölcsönös támogatási alapok; tőkeberuházás; pénzalapok elektronikus átutalása, tőkekihelyezés;

lakásügynökségek; pénzügyi szolgáltatások hűségkártya tulajdonosok részére; pénzügyi használatra szolgáló,

kártyákkal kapcsolatos szolgáltatások engedélyezése,pénzügyi előnyök biztosítása árengedmény, bónuszok vagy

 pontok formájában; bankügyletek; mindezen szolgáltatások biztosítása Magyarországon.

37 Bevásárló és szabadidős létesítményekre vonatkozó műszaki projekt tanulmányok; bevásárló és szabadidő

létesítmények (épületek) építése; építkezések; ingatlanok vagy ingatlan komplexumok, köztük kereskedelmi

helyiségek és bevásárló központokrendbehozatala (rehabilitációja), tisztítása és/vagy teljes vagy részleges

rekonstrukciója; ingatlanok vagy ingatlan komplexumok, köztük kereskedelmi helyiségek és bevásárló központok
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átépítése, renoválása, karbantartása; épületek [belső] takarítása;vásári standok és üzletek építése; építési

tájékoztatás; kereskedelmi helyiségek és bevásárló központok javítására vonatkozó tájékoztatás; épületszigetelés;

bútor karbantartás; bútor helyreállítás; épületek [külső felületének] tisztítása; állandóépületek, ingatlanok,

kereskedelmi helyiségek és bevásárló központok építése; építkezések felügyelete; épületek lebontása; mindezen

 szolgáltatások biztosítása Magyarországon.

39 Szállítás; áruk szállítása, csomagolása és raktározása; áruk csomagolása; raktározásra vonatkozó tájékoztatás;

 raktárkölcsönzés; áruszállítás; mindezen szolgáltatások biztosítása Magyarországon.

42 Műszaki project tanulmányok; felmérések; szakmai tanácsadás számítógépek, építkezés, minőségellenőrzés,

anyagpróba, műszaki projektek és várostervezés területén; nem üzleti célú épületek építési tervezése; építési

tanácsadás különösen kereskedelmihelyiségekre és bevásárló központokra vonatkozóan; építkezési tervezés

különösen kereskedelmi helyiségekre és bevásárló központokra vonatkozóan; minőségellenőrzés; belső dekoráció

tervezése; építészeti szolgáltatások, különösen ingatlan építési projektektanulmányozása és megvalósítása, az

építési engedély megtervezése, elkészítése és beszerzése, projektvezetési szolgáltatások építkezések területén;

műszaki próbák; mérnöki tervezői szolgáltatások; különböző ipari anyagok megbízhatóságára

vonatkozófelmérések, műszaki tanulmányokkal kapcsolatos szolgáltatások; mindezen szolgáltatások biztosítása

 Magyarországon.

 ( 111 )  210.905

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00450

 ( 220 )  2013.02.20.

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

 ( 541 )  CalciTrio

 ( 511 ) 5 Étrend-kiegészítők, gyógyhatású készítmények, gyógyszerek és patikai készítmények, speciális gyógyászati

 tápszerek.

 ( 111 )  210.906

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00445

 ( 220 )  2013.02.20.

 ( 732 )  Duna House Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  IMR Ingatlan Megosztó Rendszer

 ( 511 ) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.907

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00839

 ( 220 )  2013.03.29.

 ( 732 )  Laki Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Glatz Ferenc, dr. Glatz Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 38 Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; távkonferencia szolgáltatások; televíziós műsorszórás; üzenetek és

 képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

41 Diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; előadóművészek szolgáltatásai;
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fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások; fotóriportok

készítése; hangstúdiók szolgáltatásai;hangversenyek szervezés és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra;

zene összeállítása; mikrofilmezés; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok

szolgáltatása számítógépes hálózatból; riporteri szolgáltatások;show-műsor; show-műsorok szervezése

[impresszáriók szolgáltatásai]; szinkronizálás; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú);

szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban;

televíziósszórakoztatás; videofilmezés; videofilmgyártás; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

 ( 111 )  210.908

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00262

 ( 220 )  2013.01.30.

 ( 732 )  Horváth Ferencné, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Attila, Pilisvörösvár

  

( 546 )

 ( 511 )  37 Fehérnemű mosása, fehérnemű vasalása, fehérnemű tisztítása.

 ( 111 )  210.909

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00257

 ( 220 )  2013.01.29.

 ( 732 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Borok.

 ( 111 )  210.910

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00050

 ( 220 )  2013.01.09.

 ( 732 )  KLEPIERRE (A French "Société Anonyme"), Paris (FR)

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

 ( 541 )  KLEPIERRE MANAGEMENT HUNGARY

 ( 511 ) 16 Papír termékek; nyomdaipari termékek; újságok és folyóiratok, magazinok, könyvek, pamfletek és üzleti

pamfletek, prospektusok; katalógusok; papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomtatott anyagok;

 fényképek [nyomtatott]; papír és írószer;tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); klisék.
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35 Reklámozás; üzleti management; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kereskedelmi információs

ügynökségek; reklámanyagok terjesztése; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;

hirdetési oldalak készítése; árubemutatás;áruminták terjesztése; postai úton történő közvetlen reklámozás;

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése és irányítása; hirdetési felület kölcsönzése; reklámanyagok

kölcsönzése; reklámozás postai megrendelésre; információknak számítógépesadatbázisokba való szerkesztése;

közönségszolgálat (pr szolgáltatás); újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti tanácsadás, információ és

üzleti tudakozók; számítógépes aktakezelés; marketing; piaci tanulmányok és piackutatás;

segítségnyújtásüzletvezetéshez; üzletvezetési és üzletszervezési tanácsadás és konzultáció; reklámanyagok

kölcsönzése, reklámidő bérlete távközlési médiumban; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

reklámszövegek publikálása; hirdetések levélbenmegrendelve, rádiós reklámozás; televíziós reklámozás; eladási

propaganda mások számára; promóciós műveletek szervezése vásárlói hűség elnyeréséhez; regionális, országos és

nemzetközi promóciós kampányok szervezése; nem pénzügyi használatra szolgálókártyákkal kapcsolatos

kereskedelmi szolgáltatások vásárlói hűség elnyeréséhez; kereskedelmi és ügyintézési tájékoztatás és tanácsadás

kiskereskedelmi üzletek és áruházak vezetéséhez; üzletek kereskedelmi irányítása üzletközpontokban;

kereskedelmi célúkörbejárás, kérdezősködés; megrendelések/előfizetések gyűjtése; mindezen szolgáltatások

 biztosítása Magyarországon.

36 Biztosítás; pénzügyek valuta ügyek és ingatlanügyek; részletfizetéses hitelnyújtás; biztosítási konzultáció;

biztosítási tájékoztatás; terhelőkártya-szolgáltatások; csekkek ellenőrzése; páncélszekrény és értékmegőrző

szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás;hitelezés; részletvásárlás finanszírozása; értékek letétbe helyezése;

hitelkártyák kibocsátása; finanszírozási szolgáltatások; ingatlankezelés; társasházak kezelése; ingatlan

ügynökségek; ingatlanok értékbecslése; lakbérbehajtás; pénzügyi szponzorálás;ingatlan adóztatás; irodák

[ingatlanok] bérlete; üzletek bérlete, kereskedelmi helyiségek bérlete, kereskedelmi helyiségek, kongresszusi és

kiállítási központok és másodlagos helyiségek ingatlankezelése; pénzügyi értékelések [bankügyletek,

ingatlan];kölcsönös támogatási alapok; tőkeberuházás; pénzalapok elektronikus átutalása, tőkekihelyezés;

lakásügynökségek; pénzügyi szolgáltatások hűségkártya tulajdonosok részére; pénzügyi használatra szolgáló,

kártyákkal kapcsolatos szolgáltatások engedélyezése,pénzügyi előnyök biztosítása árengedmény, bónuszok vagy

 pontok formájában; bankügyletek; mindezen szolgáltatások biztosítása Magyarországon.

37 Bevásárló és szabadidős létesítményekre vonatkozó műszaki projekt tanulmányok; bevásárló és szabadidő

létesítmények (épületek) építése; építkezések; ingatlanok vagy ingatlan komplexumok, köztük kereskedelmi

helyiségek és bevásárló központokrendbehozatala (rehabilitációja), tisztítása és/vagy teljes vagy részleges

rekonstrukciója; ingatlanok vagy ingatlan komplexumok, köztük kereskedelmi helyiségek és bevásárló központok

átépítése, renoválása, karbantartása; épületek [belső] takarítása;vásári standok és üzletek építése; építési

tájékoztatás; kereskedelmi helyiségek és bevásárló központok javítására vonatkozó tájékoztatás; épületszigetelés;

bútor karbantartás; bútor helyreállítás; épületek [külső felületének] tisztítása; állandóépületek, ingatlanok,

kereskedelmi helyiségek és bevásárló központok építése; építkezések felügyelete; épületek lebontása; mindezen

 szolgáltatások biztosítása Magyarországon.

39 Szállítás; áruk szállítása, csomagolása és raktározása; áruk csomagolása; raktározásra vonatkozó tájékoztatás;

 raktárkölcsönzés; áruszállítás; mindezen szolgáltatások biztosítása Magyarországon.

42 Műszaki project tanulmányok; felmérések; szakmai tanácsadás számítógépek, építkezés, minőségellenőrzés,

anyagpróba, műszaki projektek és várostervezés területén; nem üzleti célú épületek építési tervezése; építési

tanácsadás különösen kereskedelmihelyiségekre és bevásárló központokra vonatkozóan; építkezési tervezés

különösen kereskedelmi helyiségekre és bevásárló központokra vonatkozóan; minőségellenőrzés; belső dekoráció

tervezése; építészeti szolgáltatások, különösen ingatlan építési projektektanulmányozása és megvalósítása, az

építési engedély megtervezése, elkészítése és beszerzése, projektvezetési szolgáltatások építkezések területén;

műszaki próbák; mérnöki tervezői szolgáltatások; különböző ipari anyagok megbízhatóságára

vonatkozófelmérések, műszaki tanulmányokkal kapcsolatos szolgáltatások; mindezen szolgáltatások biztosítása

 Magyarországon.
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 ( 111 )  210.911

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 12 04540

 ( 220 )  2012.12.17.

 ( 732 )  dr. Nádas Béla, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

 ( 541 )  NABROTIX

 ( 511 ) 7 Ajtónyitó- és zárószerkezetek, hidraulikus (géprészek); ajtónyitó- és zárószerkezetek, pneumatikus(géprészek);

áramfejlesztő generátorok; áramfejlesztők; áttételek gépekhez; áttételek nem szárazföldi járművekhez;

befecskendezők motorokhoz; biztonságiáramfejlesztő generátorok; csapágyak; önkenő csapágyak; csapágyak

tengelyekhez; csapágykarok, csapágybakok, csapágykonzolok (gépekhez); csomagológépek; csónakmotorok;

darálók háztartási használatra (nem kézi), daruk (emelőgépek); elektromotorok, villamosmotorok, nem földi

járművek részére; emelő készülékek; emelő-berendezések; emelőszerkezetek (gépek); élelmiszergyártógépek;

érckezelő gépek; felvonók, liftek (a sífelvonók kivételével); fordulatszám-csökkentő áttételek nem szárazföldi

járművekhez;földmunka gépek; fúrógépek; fúvógépek; fúvógépek gabona kompressziójára, kiszívására és

szállítására; fúvógépek gázok kompressziójára, elszívására és szállítására; golyóscsapágyak; gördülőcsapágyak

gépekhez; görgőscsapágyak; hajtómotorok; hajtómű nemszárazföldi járművekhez; hajtó(mű)motorok nem

szárazföldi járművekhez; hidraulikus forgatónyomaték-átalakítók, nem szárazföldi járművekhez; hidraulikus

motorok; hidraulikus vezérlések gépekhez és motorokhoz; kenőszivattyúk; kitermelő gépek

(bányászat);kompresszorok (gépek); kompresszorok hűtőgépekhez; konvejorok (gépek); konyhai gépek

(elektromos); kuplungok nem szárazföldi járművekhez; levegőelszívó gépek; légkalapácsok; légkondenzátorok;

légpárnás készülékek anyagmozgatásra; légpumpák akváriumokba;légsűrítők; légszivattyúk (garázsfelszerelések);

légtelenítők (gáztalanítók) tápvízhez; mezőgazdasági gépek; mélyfúró berendezések (úszó vagy nem úszó);

mixerek; mosóberendezések; mosóberendezések járművekhez; mosogatógépek; mosógépek; motorok

légpárnásjárművekhez; motorok, nem szárazföldi járművekhez; munkaasztalok, gépasztalok; nyomáscsökkentők

(géprészek); nyomásszabályozók (géprészek); palackdugaszoló gépek; palackkupakoló gépek; palackmosó gépek;

palackozó gépek; pneumatikus szállítóberendezések;pneumatikus vezérlések gépekhez és motorokhoz; porleszívó

készülékek tisztítási célra; porlasztó adagolók; porlasztók; porlasztók (gépek); porszívók; portalanító készülékek

tisztítási célra; présléggépek; préslégmotorok, sűrített levegős motorok;préslégszivattyúk; pumpák (gépek vagy

motorok részére); repülőgépmotorok; robotok (gépek); sajtók (gépek ipari használatra); sajtoló- formázógépek;

sebességszabályozók, fordulatszám-szabályozók gépekhez és motorokhoz; sebességváltók, nem

szárazföldijárművekhez; sörszivattyúk; sugárhajtóművek nem szárazföldi járművekhez; sűrített levegős

pisztolyok masztix kilövésére; szabályozók (géprészek); szerszámgépek; szivattyúk fűtőberendezésekhez;

szivattyúk (gépek); teherfelvonók; szállítószalagok; tejiparigépek; tengelykapcsolók, nem szárazföldi

járművekhez; tengelykapcsolók, tengelykötések (gépek); textilipari gépek; turbinák, nem szárazföldi

 járművekhez; turbókompresszorok; vegyipari gépek (elektromechanikus); vízturbinák.

12 Szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök; személygépkocsik; távolsági autóbuszok;

autóbuszok; teherautók, kamionok; betonkeverő gépjárművek; légpárnás járművek; repülőgépek; légi járművek;

hidroplánok; vízi repülőgépek; kétéltűrepülőgépek; vízi járművek; komphajók; hajók; jachtok; csónakdaruk;

traktorok; vontatók; elektromos járművek; anyagmozgató targoncák; kormányszerkezetek hajókhoz; mozdonyok;

vasúti kocsik; villamoskocsik; fékek járművekhez; hajtóművek szárazföldijárművekhez; fordulatszámcsökkentő

áttételek szárazföldi járművekhez; járművek hidraulikus hálózatai; kerékpárok; triciklik; légi készülékek, gépek

és berendezések; légszivattyúk (járműtartozékok); légzsákok (biztonsági felszerelések

gépkocsikba);sebességváltók szárazföldi járművekhez; tengelykapcsolók földi járművekhez; turbinák szárazföldi

 járművekhez.

42 Fizikai kutatások; mechanikai kutatások; kutatás, fejlesztés (mások részére); szakvélemények adása (mérnöki

munkákkal kapcsolatban); tenger alatti kutatás; gépjárművek műszaki vizsgálata; ipari formatervezés;

 kőolajmezök kiaknázása, elemzése.
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 ( 111 )  210.912

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00290

 ( 220 )  2013.02.06.

 ( 732 )  Market Sun Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Borbíró István, Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Radio pont 1

 ( 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).

 ( 111 )  210.913

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00291

 ( 220 )  2013.02.06.

 ( 732 )  Market Sun Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Borbíró István, Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Radio pont egy

 ( 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).

 ( 111 )  210.914

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00296

 ( 220 )  2013.02.07.

 ( 732 )  Corwell Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Adámi Csaba, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MaYAH

 ( 511 )  6 Hordozható fémszerkezetek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek.

 11 Világító- és egészségügyi berendezések.

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből vagy műanyagokból készült

 termékek.

 ( 111 )  210.915

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00297

 ( 220 )  2013.02.07.

 ( 732 )  Corwell Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Adámi Csaba, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  6 Hordozható fémszerkezetek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek.

 11 Világító- és egészségügyi berendezések.
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20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből vagy műanyagokból készült

 termékek.

 ( 111 )  210.916

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00479

 ( 220 )  2013.02.22.

 ( 732 )  Ed. Haas Hungaria Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 32 Készítmények italok előállításához, pasztillák vagy por alakú italkoncentrátumok alkoholmentes italokhoz,

alkoholmentes gyümölcsitalok, gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, szörpök italokhoz, termékek

 ásványvizek, szénsavas vizek előállításához.

 ( 111 )  210.917

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00486

 ( 220 )  2013.02.25.

 ( 732 )  HUMMUS WEND Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 43 Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; önkiszolgáló éttermek;

 vendéglátóipar.

 ( 111 )  210.918

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00487

 ( 220 )  2013.02.25.

 ( 732 )  HUMMUS WEND Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 43 Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; önkiszolgáló éttermek;

 vendéglátóipar.

 ( 111 )  210.919

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00489

 ( 220 )  2013.02.25.

 ( 732 )  Korea Autoglass Corporation, Yeongi-gun, Chungcheongnam-do (KR)

 ( 740 )  dr. Gödölle István, Gödölle,Kékes,Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  12 Üveg gépjárművek szélvédőihez; gépjármű üvegek.

 ( 111 )  210.920

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00491

 ( 220 )  2013.02.22.

 ( 732 )  Orosz József Márton, Budapest (HU)

 ( 541 )  dr.köves, a drágaköves

 ( 511 )  14 Drágakövek.

 ( 111 )  210.921

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00492

 ( 220 )  2013.02.25.

 ( 732 )  English Garden Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. László Áron Márk, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ENGLISH GARDEN

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

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.922

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00676

 ( 220 )  2013.03.12.

 ( 732 )  Pados Pipi Bt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; húskészítmények; felvágottak; panírozott húsok és

húskészítmények; mélyhűtött hús- és. húskészítmények; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek;

 zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások;tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

35 Hús és húsáruk kis- és nagykereskedelme; hús és húsáruk gyártásához, kis és nagykereskedelméhez, ételbárok

 működtetéséhez kapcsolódó reklámozás, kereskedelmi adminisztráció és irodai munkák.

 43 Vendéglátás (élelmezés), ételbárok működtetése.

 ( 111 )  210.923

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00678

 ( 220 )  2013.03.13.

 ( 732 )  Liu Bo Lan, Budapest (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  210.924

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00680

 ( 220 )  2013.03.13.

 ( 732 )  Rong Min, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  210.925

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00691

 ( 220 )  2013.03.14.

 ( 732 )  dr. Babulka Péter Oszkár, Budapest (HU)

 dr. Kurucz István László, Budapest (HU)

 Kovácsné Véber Eszter, Halimba (HU)

 Orel Ákos, Budapest (HU)

 Tóbel János, Halimba (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 szereplővalamennyi 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 )  210.926

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00868

 ( 220 )  2013.04.04.

 ( 732 )  Invitel Távközlési Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Halász Sándor, Budaörs

 ( 541 )  Invilág

 ( 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).
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 ( 111 )  210.927

 ( 151 )  2013.09.24.

 ( 210 )  M 13 00870

 ( 220 )  2013.04.04.

 ( 732 )  Craft Worldwide, LLC, New York (US)

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

 ( 541 )  CRAFT WORLDWIDE

 ( 511 )  41 Digitális, nyomtatási és videó előállítási és alkalmazási szolgáltatások.

 ( 111 )  210.928

 ( 151 )  2013.09.25.

 ( 210 )  M 13 00956

 ( 220 )  2013.04.11.

 ( 732 )  Max-Mix Trade Bt., Újfehértó (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 1 Horgászati vegyi termékek; gumik [ragasztók], nem papíripari vagy háztartási használatra; vegyi

 adalékanyagok horgászati termékekhez.

28 Csalétkek halászathoz, halászati csalétek; illatos csalétkek horgászathoz; mesterséges csalik horgászathoz;

etetőanyagok horgászathoz; etetőpelletek horgászathoz; csalizó pelletek horgászathoz; adalékanyagok halászati

csalétekhez; dippek, mártóanyagokhorgászathoz használt csalétkekhez; aromák horgászathoz használt

csalétkekhez; olajok horgászathoz használt csalétkekhez; ragasztók, színezők horgászathoz használt csalétkekhez;

 halhorgok; hernyóbelek horgászathoz; horgászfelszerelések.

 ( 111 )  210.929

 ( 151 )  2013.09.25.

 ( 210 )  M 13 00766

 ( 220 )  2013.03.21.

 ( 732 )  Maraton Lapcsoport - Multivizió Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Kóródi Sándor, Debrecen

  
( 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).

 ( 111 )  210.930

 ( 151 )  2013.09.25.

 ( 210 )  M 13 00765

 ( 220 )  2013.03.21.

 ( 732 )  Kovácsné Kunkli Ilona, Hosszúpályi (HU)

 ( 740 )  dr. Tihanyi Péter, Dr. Tihanyi Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 ) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; 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).

 ( 111 )  210.931

 ( 151 )  2013.09.25.

 ( 210 )  M 13 00761

 ( 220 )  2013.03.21.

 ( 732 )  Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tamás Károly, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.932

 ( 151 )  2013.09.25.

 ( 210 )  M 13 00760

 ( 220 )  2013.03.21.

 ( 732 )  Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tamás Károly, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.933

 ( 151 )  2013.09.25.

 ( 210 )  M 13 00759

 ( 220 )  2013.03.19.

 ( 732 )  Sun System Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. László Áron Márk, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CHOCO

 ( 511 ) 10 Barnító készülékek, UV lámpák és barnító lámpák orvosi célokra és a barnító készülékek részei, beleértve

szűrők és reflektorok. 

11 Barnító készülékek, UV lámpák és barnító lámpák nem orvosi célokra és a barnító készülékek részei, beleértve

szűrők és reflektorok. 

 ( 111 )  210.934

 ( 151 )  2013.09.25.

 ( 210 )  M 13 00749

 ( 220 )  2013.03.20.
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 ( 732 )  Gál László, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16 Formanyomtatványok, űrlapok;-számlatömbök, szállítólevelek, pénztárgép szalagok, papírszalagok.

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

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  210.935

 ( 151 )  2013.09.25.

 ( 210 )  M 13 00567

 ( 220 )  2013.03.04.

 ( 732 )  RL INVEST s.r.o., Komárno (SK)

 ( 740 )  dr. Szegedi András, Szegedi Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 )  SzFeszt

 ( 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 )  210.936

 ( 151 )  2013.09.25.

 ( 210 )  M 12 04430

 ( 220 )  2012.12.04.

 ( 732 )  Center Kereskedelmi és Szolgáló Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  3 Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.

 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; ortopédiai cikkek.

 44 Orvosi, szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  210.937

 ( 151 )  2013.09.25.

 ( 210 )  M 13 00182

 ( 220 )  2013.01.23.

 ( 732 )  TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

 ( 111 )  210.938

 ( 151 )  2013.09.25.

 ( 210 )  M 13 00173

 ( 220 )  2013.01.23.

 ( 732 )  Med-Praxis Kft., Sopron (HU)

 ( 541 )  GOURMET TAXI

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 19. szám, 2013.10.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2227



 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 )  210.939

 ( 151 )  2013.09.25.

 ( 210 )  M 13 00554

 ( 220 )  2013.03.01.

 ( 732 )  Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Attila ügyvéd, Lajos Ügyvédi Iroda Ügyvédi Társulás, Budapest

 ( 541 )  Sóher Sanyi

 ( 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).

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).

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 )  210.940

 ( 151 )  2013.09.25.

 ( 210 )  M 13 00556

 ( 220 )  2013.03.01.

 ( 732 )  Colorlite Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bittera Csaba, Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és

 állatok részére (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.941

 ( 151 )  2013.09.25.

 ( 210 )  M 13 00557

 ( 220 )  2013.03.01.

 ( 732 )  Jeans Club Multistore Ruházati és Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 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).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; beszerzői szolgáltatások

[áruk illetve szolgáltatások beszerzése] másokszámára; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási

propaganda mások számára; hirdetési oldalak készítése; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek;kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; marketing;

piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése;

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

 reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 111 )  210.942

 ( 151 )  2013.09.25.

 ( 210 )  M 13 00558

 ( 220 )  2013.03.01.

 ( 732 )  Jeans Club Multistore Ruházati és Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 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).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; beszerzői szolgáltatások

[áruk illetve szolgáltatások beszerzése] másokszámára; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási

propaganda mások számára; hirdetési oldalak készítése; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek;kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; marketing;

piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése;

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

 reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 111 )  210.943

 ( 151 )  2013.09.25.

 ( 210 )  M 12 03618
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 ( 220 )  2012.10.01.

 ( 732 )  Három Harmónia Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44 Thai tradíciónak megfelelő masszázsszalonok szolgáltatásai.

 ( 111 )  210.944

 ( 151 )  2013.09.25.

 ( 210 )  M 12 04420

 ( 220 )  2012.12.03.

 ( 732 )  L-Dental Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 10 Fogorvosi-, fogtechnikai sebészeti készülékek, műszerek, állkapocs ortopédiai-, fogszabályozási-, fogak

fehérítéséhez és fogcsikorgatás kezelésére szolgáló cikkek, fogászati implantátumok, műfogak, szájhigiéniai

 eszközök.

44 Fogszakorvosi-, implantológiai szakmai centrum működtetése; különböző gyártók implantátumainak

beillesztése; szájsebészeti- és plasztikai klinikai szolgáltatások; fogesztétika, fogszabályozás, szabálytalanságok

terápiája és kiküszöbölése, és higiéniaifogtisztítási-, fogápolási, valamint fogászati kozmetika, pl. sérülések vagy

 kopás miatt keletkezett változások következtében; gyógyászati eszközök bérbeadása.

 ( 111 )  210.945

 ( 151 )  2013.09.26.

 ( 210 )  M 13 01120

 ( 220 )  2013.04.26.

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

 ( 541 )  MACUNTIS

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  210.946

 ( 151 )  2013.09.26.

 ( 210 )  M 13 01297

 ( 220 )  2013.05.14.

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

 ( 541 )  ZULLABO

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  210.947

 ( 151 )  2013.09.26.

 ( 210 )  M 13 01121

 ( 220 )  2013.04.26.
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 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  PRORET

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  210.948

 ( 151 )  2013.09.26.

 ( 210 )  M 13 01117

 ( 220 )  2013.04.26.

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

 ( 541 )  CARDIMOC

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  210.949

 ( 151 )  2013.09.26.

 ( 210 )  M 13 01119

 ( 220 )  2013.04.26.

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

 ( 541 )  EGIVISION

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  210.950

 ( 151 )  2013.09.26.

 ( 210 )  M 13 01118

 ( 220 )  2013.04.26.

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

 ( 541 )  DIAVISION

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  210.951

 ( 151 )  2013.09.26.

 ( 210 )  M 13 01106

 ( 220 )  2013.04.25.

 ( 732 )  Kiani Boroujeni Reza, Isfahan (IR)

 ( 740 )  dr. Pazár Sándor, Hirka és Pazár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Joghurt.

 30 Fagylalt, jégkrém.

 32 Gyümölcslevek.

 ( 111 )  210.952

 ( 151 )  2013.09.26.

 ( 210 )  M 13 00337

 ( 220 )  2013.02.08.

 ( 732 )  Mom Wellness Szabadidő és Oktatási Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MOM Wellness

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 
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44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és

állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

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 )  210.953

 ( 151 )  2013.09.26.

 ( 210 )  M 12 04577

 ( 220 )  2011.11.10.

 ( 732 )  Posnet Polska Spolka Akcyjna, Warsawa (PL)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  POSNET

 ( 511 ) 9 Hanghordozó lemez tisztító berendezések, tisztítóberendezések hanglemezekhez, olvasók, telexgépek,

nyomtatók számítógépekhez, nyomtatott áramkörök, elektromos, telefonos, telegrafikus vezetékek, diktafonok,

lemezek, hajlékony (floppy) lemezek,lemezadagolók, juke-boxok (informatika), vetítővásznak, elektromágneses

tekercsek, képernyőkiírók, elektromos elemek/akkumulátorok, elektromos berendezések, vezetékek, kábelek,

elektromos vezetékek, transzformátorok, elektromos és lézereshegesztőkészülékek, csatlakozók, fénymásolók,

galavanométerek, tűzoltókészülékek, földmérő készülékek és berendezések, lemezjátszók, kizárólag

televíziókészülékkel működő játék berendezések, bolti kasszák, pénztárgépek, mágneses személyazonosító

kártyák,számológépek, mozifilm kamerák, videokazetták, pénztárgépek, kompaktlemezek, számítógépek,

könyvelőgépek, laptopok, diktafonok, faxok, számológépek, automata árusítógépek, összeadó gépek, monitorok,

egerek, rádiók, optikai eszközök és készülékek,elektromos mérőkészülékek, számítógépszoftverek, berendezések

rádiókapcsolathoz, hangfelvevő készülékek, pénztárgépek, szórakoztató készülékek, amelyek csak televíziós

vevőkészülékkel használhatók, autórádiók, műholdak tudományos célokra, számítógépesszoftver, szondák

tudományos-kutatási használatra, fax-berendezések, teleszkópok, szélmérők, videotelefonok, nedvességmérők,

mennyiségjelzők, szintjelzők, vízszint-jelzők, gyorsaságjelzők, elektronika területén használt jelzők,

hőmérsékletjelzők;tabletek, elektronikus noteszek, fénymásolók, üzenetrögzítők, lyukkártyás irodagépek,

 számítógép billentyűzetek, modemek, pénzszámláló és - válogató berendezések.

35 Számítógépes állómánykezelés, reklámozás, számítógépes hálozaton keresztül történő on-line reklámozás,

 irodaberendezések kölcsönzése, számítógépes adatbázisokban való keresés.

 37 Irodai gépek és berendezések, számítógép installálása, karbantartása, valamint javítása.

38 Üzenetküldés, távközlés (számítógép- és optikai szálas terminálokon keresztül megvalósított-), elektronikus

posta, műholdas közvetítés/átvitel, faxok továbbítása, telex-szolgáltatások, kábeltelevíziós műsorszórás,

 üzenetküldő készülékek bérlete.

42 Számítógépes oldalak kezelése, irodai gépek és számítógépek vizsgálata, számítógépes szoftverek telepítése,

számítógépek-programok korszerűsítése, számítógépes szoftverek telepítése, karbantartása, sokszorosítása és

 kölcsönzése; számítógépes berendezésekkölcsönzése.

 ( 111 )  210.954

 ( 151 )  2013.09.26.

 ( 210 )  M 13 00346

 ( 220 )  2013.02.11.

 ( 732 )  PannonPharma Kft. 100%, Pécsvárad (HU)

 ( 541 )  Toleroral

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

 anyagok gyógyászati használatra.
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 ( 111 )  210.955

 ( 151 )  2013.09.26.

 ( 210 )  M 12 03394

 ( 220 )  2012.09.19.

 ( 732 )  Hamvas Brigitta, Budapest (HU)

 ( 740 )  DR. BALÁZS KATALIN ÜGYVÉDI IRODA, BUDAPEST

 ( 541 )  GHOO

 ( 511 ) 7 Fűnyírógépek, fűrészgépek, fúrógépek, háztartási robotgépek, hegesztőgépek, hóekék, húsdarálók, italok

készítésére szolgáló berendezések, kávédarálók (nem kézzel működtetett), keverőgépek (háztartási használatra);

kések (elektromos), konzervnyitók,konyhai gépek, levegőelszívó gépek, légpárnás készülékek anyagmozgatásra,

lyukasztógépek, perforáló-gépek, magas nyomású tisztítógépek, mixerek, mosóberendezések, mosogatógépek,

mosógépek, porszívók, robotok, szőnyegtisztító gépek, tokok, vázak,töltőgépek, tűzőgépek, varrógépek,

vasalógépek, vágógépek, vízmelegítők, motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű

 mezőgazdaságieszközök, keltetőgépek.

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; automata elosztóberendezések és szerkezetekérmebedobással működő készülékekhez; regiszteres

 pénztárgépek; számológépek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.

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

 valamennyi áru).

 ( 111 )  210.956

 ( 151 )  2013.09.26.

 ( 210 )  M 12 04387

 ( 220 )  2012.11.29.

 ( 732 )  CSB Familia Kft., Karcag (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Fényemittáló diódák [LED-ek].

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

 és mindezek pótanyagaiból vagy műanyagokból készült termékek.

 39 Áruk csomagolása, áruk raktározása, áruszállítás, bútorszállítás.

 ( 111 )  210.957

 ( 151 )  2013.09.26.

 ( 210 )  M 13 00524

 ( 220 )  2013.02.28.

 ( 732 )  GépDepo.hu Kft., Nagymaros (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 35 Kereskedelmi ügyletek; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások gépekkel, szerszámgépekkel,

kéziszerszámokkal, tartozékaikkal és alkatrészeikkel kapcsolatban; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások

építőipari gépekkel, faipari gépekkel, fémiparigépekkel, fúrógépekkel, keverőgépekkél, hőlégfúvókkal, fűtő
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berendezésekkel, lézertechnikai eszközökkel, magasnyomású mosókkal, porszívókkal, sűrített levegős gépekkel,

 kerti gépekkel, tartozékaikkal és alkatrészeikkel kapcsolatban.

 ( 111 )  210.958

 ( 151 )  2013.09.26.

 ( 210 )  M 13 00720

 ( 220 )  2013.03.18.

 ( 732 )  "TIP-TOP 92" Ipari és Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)

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

  

( 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 Árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi

célokból, áruminták terjesztése, beszerzési szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások beszerzése) mások számára,

fénymásolási szolgáltatások,fénymásológépek kölcsönzése, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak

készítése, információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), irodagépek és készülékek

kölcsönzése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, másokárui vagy szolgáltatásai

engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok

kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványók, áruminták) terjesztése, reklámanyagok

 terjesztése,reklámszövegek szerkesztése, szabadtéri hirdetés.

 ( 111 )  210.959

 ( 151 )  2013.09.26.

 ( 210 )  M 12 04185

 ( 220 )  2012.11.13.

 ( 732 )  SOFA Ablak + Ajtó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  SOFA ABLAK

 ( 511 ) 6 Ablakokkal, ablak készítéssel, beépítéssel kapcsolatos nem nemesfémek és ezek ötvözetei, fém építőanyagok,

 hordozható fémszerkezetek, lakatosipari termékek, fém tömegcikkek, fémcsövek és csővezetékek.

19 Ablakokkal, ablak készítéssel, beépítéssel kapcsolatos nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev

 építési csövek.

37 Épületszerkezeti ablakelemek javítása; ablakokkal kapcsolatos szerelési szolgáltatások; ablak nyílászárók

 javítása.

 ( 111 )  210.960

 ( 151 )  2013.09.26.

 ( 210 )  M 13 00338

 ( 220 )  2013.02.08.

 ( 732 )  Mom Wellness Szabadidő és Oktatási Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  MOM Fitness

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

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 )  210.961

 ( 151 )  2013.09.26.

 ( 210 )  M 13 00522

 ( 220 )  2013.02.27.

 ( 732 )  BUSINESS TELECOM Nyrt. 100%, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Fehér Annamária vezető jogtanácsos, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 )  38 Távközlés.

 ( 111 )  210.962

 ( 151 )  2013.09.26.

 ( 210 )  M 12 03189

 ( 220 )  2006.09.01.

 ( 732 )  AVENTIS PHARMA SA, , Antony (FR)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 41 Oktatás, képzés, ülések, konferenciák, kongresszusok szervezése, kulturális és oktatási célú kiállítások

 szervezése, mindez gyógyszerészeti, illetve gyógyászati készítmények, vagy tájékoztatás vonatkozásában.

 ( 111 )  210.963

 ( 151 )  2013.09.26.

 ( 210 )  M 13 00530

 ( 220 )  2013.02.28.

 ( 732 )  Kun Tamás Attila, Vaja (HU)

 Nyitrai Szílvia, Nyíregyháza (HU)

  
( 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).

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

 ( 111 )  210.964

 ( 151 )  2013.09.26.

 ( 210 )  M 13 01122

 ( 220 )  2013.04.26.
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 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  XEGIS

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  210.965

 ( 151 )  2013.09.26.

 ( 210 )  M 12 03807

 ( 220 )  2012.10.05.

 ( 732 )  Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hronyecz Judit ügyvéd, Tatabánya

  ( 546 )

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

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális vagy nevelési célú

kiállítások szervezése, rádió és televízió programok készítése, sportversenyek rendezése, szépségversenyek

szervezése, szórakoztatás, televíziósszórakoztatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás),

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok

 szervezése és lebonyolítása.

44 Állatgyógyászati szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok részére, állattenyésztési

 szolgáltatások.

 ( 111 )  210.966

 ( 151 )  2013.09.26.

 ( 210 )  M 13 00353

 ( 220 )  2013.02.12.

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

 ( 740 )  dr. Liber Ádám, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  210.967

 ( 151 )  2013.09.26.

 ( 210 )  M 12 03806

 ( 220 )  2012.10.05.

 ( 732 )  Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hronyecz Judit ügyvéd, Tatabánya

  

( 546 )

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

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális vagy nevelési célú

kiállítások szervezése, rádió és televízió programok készítése, sportversenyek rendezése, szépségversenyek

szervezése, szórakoztatás, televíziósszórakoztatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás),

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok

 szervezése és lebonyolítása.

44 Állatgyógyászati szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok részére, állattenyésztési

 szolgáltatások.

 ( 111 )  210.968

 ( 151 )  2013.09.26.

 ( 210 )  M 12 04606

 ( 220 )  2012.12.20.

 ( 732 )  Új-Ház Centrum Budapest Zrt., Diósd (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6 Ajtók, ablakok és tetőablakok, tetőfedő anyagok és tetőfedő elemek fémből, ablakkeretek, ablaklemezek és

ablakredőnyök, velencei és rolós ablakredőnyök, ablakredőny acélból, burkoló és falburkoló anyagok fémből,

 valamint ezek fém alkatrészei.

19 Ablakok és szerelvényeik, ablakkeretek nem fémből, ablakok, nem fémből, ablaküveg építési célokra,

 ablaktokok, nem fémből.

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  210.969

 ( 151 )  2013.09.26.

 ( 210 )  M 13 00357

 ( 220 )  2013.02.12.

 ( 732 )  Iwood Kft., Győr (HU)
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( 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.

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  210.970

 ( 151 )  2013.09.26.

 ( 210 )  M 13 00732

 ( 220 )  2013.03.19.

 ( 732 )  PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga

által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 111 )  210.971

 ( 151 )  2013.09.26.

 ( 210 )  M 13 00733

 ( 220 )  2013.03.19.

 ( 732 )  PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga

által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

A rovat 162 darab közlést tartalmaz. 
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