
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 13 00928

 ( 220 ) 2013.04.09.

 ( 731 )  Il Pastaio Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Beleznay Zsolt, Budapest

 ( 541 ) IL PASTAIO

 ( 511 )   43    Olasz receptek alapján készült ételekkel kapcsolatos vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 13 00934

 ( 220 ) 2013.04.10.

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

 ( 740 )  dr. Fedák Eszter, Dr. Fedák Eszter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Concorde Prémium Banking

 ( 511 )  16    Befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó papír, karton és az ezen anyagokból készült termékek,

 nyomdaipari termékek, papíripari cikkek, irodai cikkek, csomagolásra szolgáló műanyagok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  41    Befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakmai képzés.

 ( 210 ) M 13 01136

 ( 220 ) 2013.04.29.

 ( 731 )  Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) DR.GYÜMI

 ( 511 )  32    Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok,

 alkoholmentes, smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok), szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz.

 ( 210 ) M 13 01332

 ( 220 ) 2013.05.15.

 ( 731 )  Nagy Orsolya, Törökbálint (HU)

 Norman Gábriel, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  

( 546 )

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

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

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; spirituális szolgáltatások; szellemi-spirituális iránymutatáshoz

 kapcsolódó tanácsadás; vallási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 01540

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 21. szám, 2013.11.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2339



 ( 220 ) 2013.05.30.

 ( 731 )  Microsoft Corporation, Redmond, Washington (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek internetes hangátviteli protokollhoz (VOIP}; internetes hangátivteli protokollt

(VOIP) és házi alközponti szolgáltatást(PBX) használó számítógépes szoftverek; interneten keresztüli

üzenetküldést és azonnali üzenetküldést lehetővétevő számítógépes szoftverek; szöveges üzenetküldő

szolgáltatásokhoz (SMS) és multimédiás üzenetküldő szolgáltatásokhoz (MMS) használt számítógépes

szoftverek; internetes hangátviteli protokollt (VOIP) és házi alközponti szolgáltatást (PBX)

használókommunikációt lehetővé tevő letölthető számítógépes szoftverek; internetes hangátviteli protokollt

(VOIP) használó kommunikációs alkalmazásokhoz, üzenetküldő és azonnali üzenetküldő szolgáltatásokhoz,

köztük internetes videoszolgáltatást használóüzenetküldő szolgáltatásokhoz használt számítógépes szoftverek;

 üzenetküldő és azonnali üzenetküldő szolgáltatásokban használt számítógépes szoftverek.

 38    Internetes hangátviteli protokollt (VOIP) használó kommunikáció biztosítása; internetes hangátviteli

protokollt (VOIP) és házi alközponti szolgáltatást használó (PBX) kommunikációs szolgáltatások;

internettelefonos és videokonferenciás szolgáltatások;üzenetküldési és azonnali üzenetküldési szolgáltatások az

interneten keresztül; szöveges üzenetküldő szolgáltatások (SMS) és multimédiás üzenetküldő szolgáltatások

 (MMS) számítógépes hálózaton keresztül.

 42    Internetes hangátviteli protokollt (VOIP) használó, számítógépes hálózaton keresztül zajló kommunikációt

lehetővé tevő számítógépes szoftverek tervezésével, fejlesztésével, telepítésével, frissítésével, karbantartásával és

biztosításával kapcsolatosszolgáltatások; internetes hangátviteli protokollt (VOIP) és házi alközponti szolgáltatást

(PBX) használó kommunikációt lehetővé tevő online számítógépes szoftverek biztosítása; az előfizetők részére

internetes hangátviteli protokollal (VOIP) működőkommunikációs szolgáltatások használatát lehetővé tevő online

szoftverek biztosítása mások általi letöltés céljából; internetes hangátviteli protokollt (VOIP) használó

kommunikációs alkalmazásokban, üzenetküldő és azonnali üzenetküldő szolgáltatásokhoz,köztük internetes

videoszolgáltatást használó üzenetküldő szolgáltatásokhoz használt számítógépes szoftverek tervezése,

fejlesztése, telepítése, frissítése, karbantartása és biztosítása; üzenetküldő és azonnali üzenetküldő

 szolgáltatásokhoz használtszámítógépes szoftverek tervezése, fejlesztése, telepítése, frissítése és karbantartása.

 ( 210 ) M 13 01795

 ( 220 ) 2013.06.21.

 ( 731 )  Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) VERLOV

 ( 511 )   33    Vodka.

 ( 210 ) M 13 01815

 ( 220 ) 2013.06.25.

 ( 731 )  Energiaital Holding Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 35    Alkoholtartalmú és alkoholmentes italok reklámozása-marketing tevékenységek, valamint kereskedelmi

 ügyletek bonyolítása; bemutatók, kiállítások szervezése.

 41    Alkoholtartalmú és alkoholmentes italokkal összefüggő sport-, és szórakoztató rendezvények, valamint

 sportversenyek szervezése.
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 ( 210 ) M 13 01837

 ( 220 ) 2013.06.27.

 ( 731 )  Mudrák Béla Tamás, Esztergom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Cukorkaáruk; csokoládé; fagylalt, jégkrém; kakaó; kandiscukor; karamellák [cukorkák]; kekszek; magas

protein tartalmú gabonaszeletek; marcipán; mentabonbonok, mentacukorkák; pasztillák [cukrászáru]; pralinék;

 snack ételek (gabona alapú-); snack ételek(rizs alapú-); töltött cukorkák, fondan [cukrászáru].

 ( 210 ) M 13 01913

 ( 220 ) 2013.07.03.

 ( 731 )  Eiler Éva, Budapest (HU)

 ( 740 )  Frey Julianna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Zöldség vagy gyümölcs alapú bébiételek; zöldség vagy gyümölcs alapú étrendkiegészítők emberek és állatok

 számára.

 29    Zselék, lekvárok (dzsemek); kompótok; gyümölcskonzervek; zöldségkonzervek; tartósított gyümölcsök;

tartósított zöldségek; közvetlen fogyasztásra, főzésre vagy konzerválásra előkészített mosott zöldségek és

 gyümölcsök.

 40    Élelmiszerek és italok tartósítása; gyümölcs és zöldség konzerválás; gyümölcs és zöldség feldolgozás ételek

 és italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 13 01918

 ( 220 ) 2013.07.04.

 ( 731 )  BURGIN s.r.o., Stúrovo (SK)

 ( 740 )  dr. Bognár Attila, Bognár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BURGIN-MATIC

 ( 511 ) 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).

 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).

 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).

 ( 210 ) M 13 01920
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 ( 220 ) 2013.07.04.

 ( 731 )  Figyelő Média és Kutató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Ecomed

 ( 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).

 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).

 ( 210 ) M 13 01932

 ( 220 ) 2013.07.04.

 ( 731 )  Cewe Color Mo. Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Fényképek.

  40    Fényképnyomtatás, nyomdai szolgáltatás.

 ( 210 ) M 13 01934

 ( 220 ) 2013.07.05.

 ( 731 )  ALPHASONIC Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01935

 ( 220 ) 2013.07.05.

 ( 731 )  Bognár Gergő, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Sport-tevékenységek.

 ( 210 ) M 13 02004

 ( 220 ) 2013.07.12.
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 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Edina Mária, Budapest

  

( 546 )

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

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

 kivételével).

 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 televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 13 02006

 ( 220 ) 2013.07.12.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Edina Mária, Budapest

  

( 546 )

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

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

 kivételével).

 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 televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 13 02011

 ( 220 ) 2013.07.12.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Edina Mária, Budapest

  

( 546 )

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

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

 kivételével).

 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 televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 13 02023

 ( 220 ) 2013.07.15.

 ( 731 )  Roche (Magyarország) Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Balogh-B. Szabó-Jean és Társai Ügyvédi Iroda, dr. Molnár Gergő Zsolt, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   35    Reklámozás.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 02025

 ( 220 ) 2013.07.15.

 ( 731 )  Samato Kft., Sellye (HU)

 ( 541 ) Glicosam

 ( 511 )  1    Ipari vegyi termékek; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

 2    Festékek; rozsdagátló és fakonzerváló szerek.

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

 szappanok.

 ( 210 ) M 13 02031

 ( 220 ) 2013.07.15.

 ( 731 )  Ford Motor Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Dearborn, Michigan (US)

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

 ( 541 ) ECOSPORT

 ( 511 )   12    Gépjárművek és azok alkatrészei.

 ( 210 ) M 13 02034

 ( 220 ) 2013.07.16.

 ( 731 )  COMPWOOD PRODUCTS Kft., Újhartyán (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   15    Hangszerek (az osztály 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).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 13 02097

 ( 220 ) 2013.07.22.

 ( 731 )  Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Feldolgozott vagy nyers dohány; dohánytermékek; nem orvosi vagy gyógyászati célra szolgáló

dohánypótlók; cigaretták, cigarillók; szivarok; kézi készülékek cigaretta készítéséhez; cigarettahüvelyek;

 cigarettaszűrők; cigarettapapírok; gyufák és dohányzásicikkek.

 ( 210 ) M 13 02119

 ( 220 ) 2013.07.23.
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 ( 731 )  FEBA 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lantos Áhim Bálint, Lantos Ügyvédi Iroda, Eger

  
( 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).

 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 valamennyiáru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02120

 ( 220 ) 2013.07.23.

 ( 731 )  FEBA 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lantos Áhim Bálint, Lantos Ügyvédi Iroda, Eger

  
( 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).

 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).

 ( 210 ) M 13 02216

 ( 220 ) 2013.08.02.

 ( 731 )  7x24 Egészségkártya Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Egészségügyi szolgáltatások; 24 órás egészségügyi call-center; egészségtanácsadás; betegirányítás;

 betegút-szervezés.

 ( 210 ) M 13 02217

 ( 220 ) 2013.08.02.

 ( 731 )  Free 2 shop Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02218

 ( 220 ) 2013.08.02.

 ( 731 )  Free 2 shop Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 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).

 ( 210 ) M 13 02318

 ( 220 ) 2013.08.14.

 ( 731 )  Revita Alapítvány, Debrecen (HU)

 ( 541 ) Re-Cikli Műhely

 ( 511 )   35    Segéd- és sporteszközök forgalamzása; segéd- és sporteszköz alkatrészek forgalmazása.

 37    Segéd- és sporteszközök karbantartása, javítása, segédeszközök fertőtlenítése; segéd- és sporteszközök

 átalakítása, adaptációja.

  45    Segéd- és sporteszközök kölcsönzése, bérbeadása; segéd- és sporteszköz tanácsadás.

 ( 210 ) M 13 02320

 ( 220 ) 2013.08.14.

 ( 731 )  Revita Alapítvány, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Segéd- és sporteszközök forgalamzása; segéd- és sporteszköz alkatrészek forgalmazása.

 37    Segéd- és sporteszközök karbantartása, javítása, segédeszközök fertőtlenítése; segéd- és sporteszközök
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 átalakítása, adaptációja.

  45    Segéd- és sporteszközök kölcsönzése, bérbeadása; segéd- és sporteszköz tanácsadás.

 ( 210 ) M 13 02397

 ( 220 ) 2013.08.23.

 ( 731 )  Intellagent Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedeon Valéria, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Felsőruházat, dzsekik, egyenruhák, ingek, kabátok, pólók, pulóverek, ruházat, ruhaneműk, sapkák, sálak.

 39    Helyfoglalás szállítással kapcsolatban, helyfoglalás utazáshoz, helyfoglalás utazással kapcsolatban, utazások

 szervezése.

 41    Múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások], konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok

 szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 13 02401

 ( 220 ) 2013.08.23.

 ( 731 )  Magyar Betonelemgyártó Szövetség, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; adatgyűjtés és adatfeldolgozás; ipari vagy

kereskedelmi vállalatok működtetésével kapcsolatos segítségnyújtás; kereskedelmi és üzleti információk nyújtása,

 tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmilobbizási szolgáltatások; piackutatás.

 41    Könyvkiadás; oktatási vizsgáztatás; konferenciák, szemináriumok, szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; oktatási szolgáltatások; szakképzési és oktatási eredmények tanúsítása; szakoktatás, szakmai

 képzés.

  45    Társadalmi érdekképviseleti tevékenység.

 ( 210 ) M 13 02504

 ( 220 ) 2013.09.02.

 ( 731 )  UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; illatszerek, illóolajak, kozmetikai szerek; kölnivizek, toalett vizek, parfüm spray-k; olajok,

krémek és oldatok bőrápoláshoz; borotvahabok, borotva gélek, borotválkozást megelőző és borotválkozás utáni
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oldatok; hintőporok; fürdéshez észuhanyozáshoz használt készítmények, hajápoló oldatok; samponok és

hajkondícionálók, hajformázó termékek; fogkrémek; gyógyászati anyagokat nem tartalmazó szájvizek;

dezodorok; izzadságcsökkentő készítmények személyi használatra; gyógyhatású anyagat nemtartalmazó toalett

 készítmények.

 ( 210 ) M 13 02505

 ( 220 ) 2013.09.02.

 ( 731 )  ICACO SYSTEM Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépek; számítógépes szoftverek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 42    Számítógép programozás; információ technológiai tanácsadás; számítógép szoftver tanácsadás; számítógép

 vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépes adatok helyreállítása.

 ( 210 ) M 13 02867

 ( 220 ) 2013.10.03.

 ( 731 )  EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) RAMROS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02868

 ( 220 ) 2013.10.03.

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

 ( 541 ) RAMZUVA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02869

 ( 220 ) 2013.10.03.

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

 ( 541 ) SARTEG

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 36 darab közlést tartalmaz.
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