
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 12 00152

 ( 220 ) 2012.01.17.

 ( 731 )  Kiss Mihály, Nyírmártonfalva (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kecsketejből készült szappanok és kozmetikai cikkek.

 ( 210 ) M 12 00330

 ( 220 ) 2012.02.01.

 ( 731 )  Dow AgroSciences LLC. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Indianapolis, Indiana (US)

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

 ( 541 ) FORTISSIMO

 ( 511 ) 5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; féregirtó szerek; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek) és rovarölő szerek.

 ( 210 ) M 12 02091

 ( 220 ) 2012.06.14.

 ( 731 )  Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs FL 32701-4201 (US)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Tesztelési szolgáltatások, többek között tesztek és tesztelő programok kifejlesztése, megalkotása és intézése,

 kezelése belső ellenőr jelöltek részére.

 ( 210 ) M 13 00250

 ( 220 ) 2013.01.29.

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

 ( 740 )  VIASAT Hungária; dr. Bálint Andrea, Budapest

 ( 541 ) A dilemma

 ( 511 )   41    Show műsorok, televíziós szórakoztatás, szórakoztatás, videofimnézés, videofilmgyártás.

 ( 210 ) M 13 00352

 ( 220 ) 2013.02.11.

 ( 731 )  Albrecht Ottó 100%, Berlingen (CH)

 ( 740 )  Dr. Jeszenszky Zoltán,Jeszenszky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CASHLINE

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00501

 ( 220 ) 2013.02.26.

 ( 731 )  Magyarországi Tanyákon Élők Egyesülete, Fülöpháza (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó 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.

 30    Magyarországról származó tea, lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

 cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 31    Magyarországról származó gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, élő

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

 maláta.

 32    Magyarországról származó sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok;

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 13 00798

 ( 220 ) 2013.03.26.

 ( 731 )  dr. Szentkirályi Béla, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berendy Beatrix, Dr. Berendy Beatrix Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ÖREGSZEM

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek; anyagok művészek részére; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);

 csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk;klisék.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 13 00896

 ( 220 ) 2013.04.05.

 ( 731 )  Bábolna Élelmiszeripari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó 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 szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

 31    Magyarországról származó mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; élő állatok; friss

 gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00958

 ( 220 ) 2013.04.09.

 ( 731 )  Koncz Tekla, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gerlai Gabriella, Budapest

 ( 541 ) AMANDA

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült termékek; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök;

 esernyők és napernyők; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
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 ( 210 ) M 13 01124

 ( 220 ) 2009.02.06.

 ( 731 )  MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  Bogsch & Partners, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Nagykereskedelmi szolgáltatások az interneten és/vagy teleshop műsorok által is, a következő területeken:

vegyi termékek, tisztítószerek, polírozó- és csiszolószerek, mosószerek, festékek, drogériai cikkek, kozmetikai

áruk, borotvakészülékek éstartozékok, illatszerek, használati tárgyak háztartási használatra, üzemanyagok,

világító- és hajtóanyagok, ipari olajok és zsírok, kenőanyagok, gyertyák, egészségügyi termékek, gépek,

szerszámok és fémáruk, építőipari cikkek, csináld magad cikkek éskertészeti cikkek, hobbi- és barkácstermékek,

elektromos áruk és elektronikus áruk, hanghordozók és adathordozók, világító, fűtő-, főző-, hűtő-, szárító- és

szellőztető készülékek, gőzös tisztító- és gőzölős simítókészülékek, szaniter készülékek éstartozékok, járművek és

járműtartozékok, kerékpárok és tartozékok kerékpárokhoz, motoros működtetésű kétkerekűek és tartozékok,

tűzijátékok, órák és ékszerek, optikai műszerek és készülékek, hangszerek, nyomdaipari termékek, papíráru és

írószerek, irodaifelszerelések, bőráruk és nyergesáruk, bútorok, berendezési tárgyak, sátrak, ponyvák, ruházati

cikkek, cipők, textiláruk, fejfedők, bőr- és műbőr áruk, úti- és kézi bőröndök, úti- és kézitáskák, hátizsákok,

esernyők és napernyők, játékszerek,sportkészülék és sportfelszerelések és tartozékok, élelmiszerek és italok,

mezőgazdasági termékek, kertészeti termékek és erdészeti termékek, dohányáru és egyéb élvezeti cikkek,

mégpedig alkohol, kávé, tea, csokoládé, cukor és fűszerek és a háztartásiáruk területén, mégpedig elektromos és

nem elektromos háztartási és konyhai készülékek, üveg-, kerámia, porcelán, fém- és műanyagáruk háztartási és

konyhai célra, háztartási és konyhai edények, főzőedények és a dekorációs cikkek és dekorációs

anyagokterületén, mégpedig dísztárgyak, növények (mű is), gyümölcsök (mű is), élelmiszerek (mű is), évszaknak

megfelelő, ünnepi, parti és tematikus díszek tárgyakra, ablakba, helyiségekbe, épületekre és felületekre,

girlandok, zászlók és fóliák; on-line és/vagycsomagküldő kereskedelem a következő területeken: vegyi termékek,

tisztítószerek, polírozó- és csiszolószerek, mosószerek, festékek, drogériai cikkek, kozmetikai áruk,

borotvakészülékek és tartozékok, illatszerek, használati tárgyak háztartásihasználatra, üzemanyagok, világító- és

hajtóanyagok, ipari olajok és zsírok, kenőanyagok, gyertyák, egészségügyi termékek, gépek, szerszámok és

fémáruk, építőipari cikkek, csináld magad cikkek és kertészeti cikkek, hobbi- és barkácstermékek,

elektromosáruk és elektronikus áruk, hanghordozók és adathordozók, világító, fűtő-, főző-, hűtő-, szárító- és

szellőztető készülékek, gőzös tisztító- és gőzölős simítókészülékek, szaniter készülékek és tartozékok, járművek

és járműtartozékok, kerékpárok éstartozékok kerékpárokhoz, motoros működtetésű kétkerekűek és tartozékok,

tűzijátékok, órák és ékszerek, optikai műszerek és készülékek, hangszerek, nyomdaipari termékek, papíráruk és

írószerek, irodai felszerelések, bőráruk és nyergesáruk, bútorok,berendezési tárgyak, sátrak, ponyvák, ruházati

cikkek, cipők, textiláruk, fejfedők, bőr- és műbőr áruk, úti- és kézi bőröndök, úti- és kézitáskák, hátizsákok,

esernyők és napernyők, játékszerek, sportkészülék és sportfelszerelések és tartozékok,élelmiszerek és italok,

mezőgazdasági termékek, kertészeti termékek és erdészeti termékek, dohányáru és egyéb élvezeti cikkek,

mégpedig alkohol, kávé, tea, csokoládé, cukor és fűszerek és a háztartási áruk területén, mégpedig elektromos és

nem elektromosháztartási és konyhai készülékek, üveg-, kerámia, porcelán, fém- és műanyagáruk háztartási és

konyhai célra, háztartási és konyhai edények, főzőedények és a dekorációs cikkek és dekorációs anyagok

területén, mégpedig dísztárgyak, növények (mű is),gyümölcsök (mű is), élelmiszerek (mű is), évszaknak

megfelelő, ünnepi, parti és tematikus díszek tárgyakra, ablakba, helyiségekbe, épületekre és felületekre,

girlandok, zászlók és fóliák; aukciók és árverések lebonyolítása, az interneten is;import-export ügynökségek;

rendelések felvétele, feldolgozása és bonyolítása (irodai munkák); ellátási szolgáltatások külső felek részére

(termékek és szolgáltatások vásárlása más vállalkozások számára); rendelésfelvétel, szállítási szolgáltatások

ésszámlaügyintézés, az e-commerce keretében is; számlázás; bónusz- és műségprogramok lebonyolítása

ügyfélmegtartó programok formájában marketing célra (amennyiben a 35. osztályba tartoznak); bónusz- és

hűségprogramok követése ügyfélmegtartó programokformájában statisztikai adatok kiértékelése és összeállítása
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által (amennyiben a 35. osztályba tartoznak); reklámozás, vevőszerzés és kapcsolattartás levélreklámok útján

(mailing); kiállítások és kereskedelmi vásárok megszervezése és végrehajtásakereskedelmi és reklámozási

célokra; reklámintézkedések tervezése és kialakítása és lebonyolítása; cégek bemutatása az interneten és más

médiumokban; szponzorálás reklámozás formájában; nyomtatványok kiadása, reklámcélra, különösen

katalógusok; árukbemutatása kommunikáció médiában kiskereskedelmi és nagykereskedelmi célokra;

reklámanyag naprakész állapotba hozása; kirakatrendezés; eladási promóciók (mások számára); hirdetési felület

bérbeadása, interneten is (bannerexchange); reklámanyagok ésreklámidők bérbeadása kommunikációs

médiákban; áruminták terjesztése, szponzorkeresés; különféle áruk összehasonlítása a nagykereskedelem fent

említett területeiről (azok szállítását kivéve) mások számára, hogy a felhasználók könnyebben megtekinthetssékés

megszerezhessék ezeket a termékeket; marketing (piackutatás), digitális hálózatokban is; piaci tanulmányok;

közvéleménykutatás; merchandising (értékesítés támogatása); kutatások számítógépes fájlokban (mások számára)

és/vagy üzleti ügyekben;felvilágosítás nyújtása kereskedelmi és üzleti ügyekben, számítógépes adatbankok

adatainak gondozása; ármeghatározás áruk és szolgáltatások számára, elektronikus megrendelő rendszerek

számlaügyintézése; irodagépek és készülékek kölcsönzése; elosztó-,adagolóautomaták kölcsönzése; elárusító

standok bérbeadása; távközlési szolgáltatásokra való előfizetés közvetítése (mások számára); címek,

kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése, az interneten is, kereskedelmi ügyletekről harmadik

személyekszámára, e-kereskedelem keretében is, mobiltelefon szerződések (mások számára), áruk adásvételi

szerződései mások számára; reklám- és szponzori szerződések közvetítése mások részére; újságelőfizetések

intézése (mások számára); üzleti konzultálás;üzletfejlesztési tervezés és felügyelet szervezési szempontból;

üzletvezetési (menedzsment) segítségnyújtás/támogatás; vállalatgazdasági tanácsadás franchise koncepciók

 számára.

 ( 210 ) M 13 01197

 ( 220 ) 2013.05.03.

 ( 731 )  Vabeko Kft., Siófok (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  6    Csőhálózat fémből.

  37    Cső(táv)vezetékek felszerelése és karbantartása.

 ( 210 ) M 13 01208

 ( 220 ) 2013.05.06.

 ( 731 )  Brandcontrol Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Jurta-Új értéket kínálunk!

 ( 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).

 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (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 01218

 ( 220 ) 2013.05.07.

 ( 731 )  Hartman Gábor, Hatvan (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01255

 ( 220 ) 2013.05.09.

 ( 731 )  Jungné Penyák Erika 50%, Makó (HU)

 Sárdi Zoltán 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Madlovits Péter, Madlovits és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BABY'S BOOK

 ( 511 )  35    Elektronikus hirdetések megalkotása, online hálózaton történő megjelenítése, terjesztése, web-alapú

 elektronikus hirdetési felületek értékesítése; áruk és szolgáltatások bemutatása, népszerűsítése, összehasonlítása.

 38    Személyek közösségi és privát jellegű kommunikációjának, kapcsolattartásának biztosítása elektronikus

hálózaton, web-alapú, online, virtuális közösségi térben; adatok és információk cseréjének, megosztásának

biztosítása internetes hálózaton; információstársadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtása elektronikus

 hírközlési hálózaton és eszközökön.

 41    Ismeretterjesztő információk szolgáltatása, megosztása, nyilvánossághoz közvetítése gyermekneveléssel,

gyermekgondozással, táplálkozással, testi és pszichés egészség megőrzésével, sporttal, testmozgással, a családi,

baráti, kollegiális és egyéb szociáliskapcsolatok kialakításával, megtartásával, megerősítésével, a testi és lelki

kikapcsolódással, szabadidőtöltéssel, szórakozással kapcsolatban, továbbá az előbbiek előmozdítása, segítése

virtuális, elektronikus hálózaton elérhető közösségi térben aszemélyek kapcsolattartásának, kommunikációjának,

információcseréjének biztosítása útján; szórakoztató és ismeretterjesztő írott és audiovizuális tartalom

 szolgáltatása.

 42    Weblapok megalkotása és fenntartása, hosting szolgáltatás nyújtása weblapokhoz; informatikai hálózatok és

 rendszerek tervezése, fejlesztése, karbantartása, szoftver megalkotása, fejlesztése, telepítése.

 ( 210 ) M 13 01256

 ( 220 ) 2013.05.09.

 ( 731 )  Jungné Penyák Erika 50%, Makó (HU)

 Sárdi Zoltán 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Madlovits Péter, Madlovits és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Elektronikus hirdetések megalkotása, online hálózaton történő megjelenítése, terjesztése, web-alapú

 elektronikus hirdetési felületek értékesítése; áruk és szolgáltatások bemutatása, népszerűsítése, összehasonlítása.

 38    Személyek közösségi és privát jellegű kommunikációjának, kapcsolattartásának biztosítása elektronikus

hálózaton, web-alapú, online, virtuális közösségi térben; adatok és információk cseréjének, megosztásának

biztosítása internetes hálózaton; információstársadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtása elektronikus

 hírközlési hálózaton és eszközökön.

 41    Ismeretterjesztő információk szolgáltatása, megosztása, nyilvánossághoz közvetítése gyermekneveléssel,

gyermekgondozással, táplálkozással, testi és pszichés egészség megőrzésével, sporttal, testmozgással, a családi,

baráti, kollegiális és egyéb szociáliskapcsolatok kialakításával, megtartásával, megerősítésével, a testi és lelki

kikapcsolódással, szabadidőtöltéssel, szórakozással kapcsolatban, továbbá az előbbiek előmozdítása, segítése

virtuális, elektronikus hálózaton elérhető közösségi térben aszemélyek kapcsolattartásának, kommunikációjának,

információcseréjének biztosítása útján; szórakoztató és ismeretterjesztő írott és audiovizuális tartalom
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 szolgáltatása.

 42    Weblapok megalkotása és fenntartása, hosting szolgáltatás nyújtása weblapokhoz; informatikai hálózatok és

 rendszerek tervezése, fejlesztése, karbantartása, szoftver megalkotása, fejlesztése, telepítése.

 ( 210 ) M 13 01276

 ( 220 ) 2013.05.13.

 ( 731 )  dr. Szabó Agrokémiai Kft., Zalaszentgrót (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Műtrágyák; műtrágyákkal összefüggő mezőgazdasági vegyi termékek, trágyák, növények növekedését

 szabályozó készítmények; talajkondicionáló és talajjavító vegyi termékek.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása, kamionos szállítás; szállítási szolgáltatások; áruk csomagolása;

 áruszállítás.

 ( 210 ) M 13 01358

 ( 220 ) 2013.05.17.

 ( 731 )  Naturprodukt Kft., Törökbálint (HU)

 ( 541 ) LUTEXAN

 ( 511 )  5    Antioxidáns pirulák; tápanyag adalékok; vitaminkészítmények.

  35    Marketing; reklámozás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból.

 ( 210 ) M 13 01363

 ( 220 ) 2013.05.17.

 ( 731 )  Kettlebelledzés Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Pólók; sportlábbelik; sporttrikók; tornacipők; tornaruházat; felsőruházat.

 28    Eszközök testgyakorláshoz; ökölvívó kesztyűk, boxkesztyűk; súlyzók; testépítő felszerelések;

 tornafelszerelések.

 41    Eszmecserék, kollokviumok szervezése; fitnesztanfolyamok vezetése; oktatás; sport edzőtábori

szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; személyi edzői szolgáltatások;

 szemináriumok rendezése és vezetése; testnevelés.

 ( 210 ) M 13 01364

 ( 220 ) 2013.05.17.

 ( 731 )  Kettlebelledzés Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   25    Pólók; sportlábbelik; sporttrikók; tornacipők; tornaruházat; felsőruházat.

 28    Eszközök testgyakorláshoz; ökölvívó kesztyűk, boxkesztyűk; súlyzók; testépítő felszerelések;

 tornafelszerelések.

 41    Eszmecserék, kollokviumok szervezése; fitnesztanfolyamok vezetése; oktatás; sport edzőtábori

szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; személyi edzői szolgáltatások;

 szemináriumok rendezése és vezetése; testnevelés.

 ( 210 ) M 13 01365

 ( 220 ) 2013.05.17.

 ( 731 )  Kettlebelledzés Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Pólók; sportlábbelik; sporttrikók; tornacipők; tornaruházat; felsőruházat.

 28    Eszközök testgyakorláshoz; ökölvívó kesztyűk, boxkesztyűk; súlyzók; testépítő felszerelések;

 tornafelszerelések.

 41    Eszmecserék, kollokviumok szervezése; fitnesztanfolyamok vezetése; oktatás; sport edzőtábori

szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; személyi edzői szolgáltatások;

 szemináriumok rendezése és vezetése; testnevelés.

 ( 210 ) M 13 01401

 ( 220 ) 2013.05.22.

 ( 731 )  Szimita-Trade Kft., Újfehértó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Magyarországról származó rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

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

gabonából puffasztással előállított élelmiszer;gabonából puffasztással előállított élelmiszer, ízesítve is; lisztből,

darából, durva őrleményből előállított élelmiszer készítmény; extrudált termék; extrudált termék ízesítve is;

gluténmentes készítmény; zöldségből készült élelmiszer; zöldségbőlkészült tartósított élelmiszer; snack

gabonából, zöldségből, burgonyából olajban sütve és más módon tartósítva; félkész élelmiszer készítmény

 gabonából, zöldségből vagy burgonyából; olajos magvak natúr, olajos magvak sózva.

 ( 210 ) M 13 01413

 ( 220 ) 2013.05.23.

 ( 731 )  Nimbus Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Tamás, Jenei és Társa Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények.
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 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01414

 ( 220 ) 2013.05.23.

 ( 731 )  Nimbus Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Tamás, Jenei és Társa Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01415

 ( 220 ) 2013.05.23.

 ( 731 )  Nimbus Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Tamás, Jenei és Társa Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01416

 ( 220 ) 2013.05.23.

 ( 731 )  Nimbus Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Tamás, Jenei és Társa Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 22. szám, 2013.11.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2428



 ( 210 ) M 13 01417

 ( 220 ) 2013.05.23.

 ( 731 )  Mondelez Hungária IP Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szoboszlai Judit, Szoboszlai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pilóta

 ( 511 )   30    Kekszfélék.

 ( 210 ) M 13 01429

 ( 220 ) 2013.05.22.

 ( 731 )  OLP-TECH Kft. 100%, Teresztenye (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Hordozható fémszerkezetek, lakatosipari termékek, fémcsövek és csővezetékek.

  40    Anyagmegmunkálás.

 ( 210 ) M 13 01438

 ( 220 ) 2013.05.24.

 ( 731 )  SSP Catering Cyprus Limited, 2121 Aglantzia Niccosia (CY)

 ( 740 )  dr. Kelemen Kinga, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Konferenciák, esküvők, találkozók és rendezvények megszervezése.

 43    Vendéglátás (élelmezés), időleges szállásadás; étel és ital elkészítése; bisztró, kávéház, önkiszolgáló

étterem, vendéglő, borozó, bár, szállodai, éttermi és bankett szolgáltatások; étel és ital elkészítése állomásokon és

vonatokon történő fogyasztásra;vendéglátóipar és kantin szolgáltatások, büfé szolgáltatások; gyors étterem

szolgáltatások; konzultáció az élelmiszer-, ital-, vendéglátás-, étterem- és kávézó szolgáltatásokkal kapcsolatosan;

vendéglátás automatákon keresztül; konferenciákhoz,esküvőkhöz, találkozókhoz és rendezvényekhez helyszín

 biztosítása; szerződés élelmiszer szolgáltatásokra.

 ( 210 ) M 13 01441

 ( 220 ) 2013.05.27.

 ( 731 )  Balázsik Anikó, Zalaegerszeg (HU)

 dr. Erbszt András, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  41    Szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 01479
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 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  László Árpád, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Békefi László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Húsból, disznóhúsból, halból és baromfitermékekből, konzervált és főtt gyümölcsökből és zöldségekből,

 tojásokból, sajtból, tejből, tejkészítményekből, savanyúságokból, desszetekből készült ételek.

 30    Ehető szendvicsek, húsos szendvicsek, disznóhúsos szendvicsek, halas szendvicsek, baromfihúsos

szendvicsek, kekszek, kenyér, torták, aprósütemények, csokoládé, kávé, kávépótlók, tea, mustár, zabpehely,

 tészták, szószok, ízesítőszerek, cukor, desszertek,amennyiben a 30-as osztályba tartoznak.

  32    Alkoholmentes italok, italsűrítmények.

  43    Éttermi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 13 01547

 ( 220 ) 2013.05.31.

 ( 731 )  Fazekas Zoltán, Érd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Napszemüvegek.

 ( 210 ) M 13 01565

 ( 220 ) 2013.06.03.

 ( 731 )  Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő 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).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, esőkabátok, esernyők.

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

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

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében 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).
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 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).

 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).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; természetvédelmi terület

természeti értékeinek élményszerű bemutatása őkoturisztikai látogatóhelyeken; természetvédelmi terület

élményszerű megismerésére gyalogos/buszos/vízitúra vagy más program biztosítása; szabadidős és sporteszközök

kölcsönzése; sportvadászati szolgáltatás nyújtása; szállás biztosítása természeti értéket bemutató, népszerűsítő

program vagy szakmai képzés keretei között kulcsosházban vagy egyébszálláshelyen; étkezés biztosítása

természeti értéket bemutató program vagy szakmai képzés, konferencia keretei között; őkoturisztikai

látogatóhelyek működtetése élményszerű ismeretterjesztés, szórakoztatás céljából; természetvédelmi

konferenciák,tanfolyamok és ismeretterjesztő előadások tartása; védett természeti értékek bemutatásáról,

 természetvédelmi, nevelési tevékenységről információ szolgáltatása a nyomtatott és elektronikus médiában.

 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 01579

 ( 220 ) 2013.06.04.

 ( 731 )  Zsákai Ildikó, Derecske (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hajdú-Bihar megyéből származó tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok

 (dzsemek), kompótok; étkezési olajok és zsírok.

 30    Hajdú-Bihar megyéből származó gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények;

 fagylaltok; cukor, méz, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek.

 32    Hajdú-Bihar megyéből származó gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények

 italokhoz.

 ( 210 ) M 13 01581

 ( 220 ) 2013.06.04.

 ( 731 )  Garuda Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) SHILAJIT

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, hajmosószerek masszázs olajok, testápoló krémek, arckrém.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

 humán gyógyászati, állatgyógyászati étrendkiegészítők.

 ( 210 ) M 13 01601
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 ( 220 ) 2013.06.06.

 ( 731 )  Fonte Viva Kft., Kaposvár (HU)

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

 ( 541 ) Sejted, mire van szükségük sejtjeinknek

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelán- és fajanszáruk, az előbbiek

 mindegyike ásványvízhez kapcsolódóan promóciós céllal.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 ( 210 ) M 13 01646

 ( 220 ) 2013.06.10.

 ( 731 )  Czinkóczky Implant Központ Kft. 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Gyakorlati képzés, szemléltetés; oktatás; oktatási tárgyú információ; coaching (tréning); szakmai

 újraképzés.

  44    Fogászat; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 01653

 ( 220 ) 2013.06.11.

 ( 731 )  Kocsis Csaba, Tamási (HU)

 Kocsis Attila, Tamási (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Magyarországon készült porcelán figurák.

 ( 210 ) M 13 01662

 ( 220 ) 2013.06.11.

 ( 731 )  dr. Keserű Sándor, Vác (HU)

 ( 541 ) RÓZSA SÁNDOR

 ( 511 )   33    Alkohol tartalmú italok (a sörök kivételével).

  35    Reklámozás, hirdetés.

  41    Szakmai képzés, szórakoztatás.

 ( 210 ) M 13 01666

 ( 220 ) 2013.06.11.

 ( 731 )  dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)
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( 546 )

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

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése;

közvéleménykutatás; közönségszolgálat; marketing;on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlésimédiumban; reklámozás;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;

szponzorok felkutatása; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; telemarketing szolgáltatások; üzleti

 felvilágosítás, tájékoztatás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

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

felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; internetes beszélgetőszobák biztosítása; internetes

fórumok biztosítása;rádióadás; rádióadás [műsorszórás]; televíziós műsorszórás; üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; élő előadások bemutatása;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; feliratozása (filmek); filmek gyártása, kivéve reklámfilmek;

hangfelvételek kölcsönzése;hangstúdiók szolgáltatásai; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorokszervezése (impresszáriók szolgáltatásai); szórakoztatás;

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

 videofilmezés; videofilmgyártás; zene összeállítása; zenei produkciók.

 ( 210 ) M 13 01667

 ( 220 ) 2013.06.11.

 ( 731 )  dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési

oldalak készítése, közvéleménykutatás közönségszolgálat, marketing, on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton, piackutatás, rádiósreklámozás, reklámanyagok( röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámfilmek előállítása, reklámidő bérlete távközlési médiumban,

reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése,reklámügynökségek, hirdető

ügynökségek, szponzorok felkutatása, szabadtéri hirdetés, televíziós reklámozás, telemarketing szolgáltatások,

 üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), elektronikus levelezés, e-mail, felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, internetes beszélgetőszobák biztosítása, internetes fórumok

biztosítása, rádióadás,rádióadás(műsorszórás), televíziós műsorszórás, üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével, távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval.

 41    Élő előadások bemutatása, elektronikus könyvek és folyóiraok on-line kiadása, feliratozás(filmek-), filmek

gyártása, kivéve reklámfilmek, hangfelvételek kölcsönzése, hangstúdiók szolgáltatásai, jegyirodai szolgáltatások

(szórakoztatás), on-line elérhetőelektronikus publikációk, nem letölthetők, rádió- és televízióprogramok készítése,
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rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok, show-műsorok szervezése(impresszáriók

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

szövegek kiadása (nem reklámcélú), televíziós szórakoztatás, videofilmezés, videofilmgyártás, zene összeállítása,

 zenei produkciók.

 ( 210 ) M 13 01731

 ( 220 ) 2013.06.17.

 ( 731 )  Boom & Brass Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Mihály, Simon Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BELVÁROSI BORRANDEVÚ

 ( 511 )  41    Borászattal, borfogyasztással, borkultúra terjesztésével kapcsolatos nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás,

sport- és kulturális tevékenységek, fesztiválok, kiállítások, konferenciák és egyéb rendezvények szervezése,

 lebonyolítása.

 43    Bár szolgáltatások, étkezdék, éttermek, főzőberendezések bérlete, gyorséttermek, kantinok büfék étkezdék,

önkiszolgáló éttermek, rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, székek asztalok asztalterítők

 üvegáruk kölcsönzése, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 13 01733

 ( 220 ) 2013.06.17.

 ( 731 )  Dombi János, Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; élő állatok; friss gyümölcsök és

 zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

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

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver fejlesztés.

 ( 210 ) M 13 01761

 ( 220 ) 2013.06.19.

 ( 731 )  BERNARD MATTHEWS LTD., Norwich, Norfolk (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; feldolgozott hústermékek, virsli, sonka, felvágottak; gyorsfagyasztott,

 mélyhűtött, félkész húsáru.

  30    Tésztafélék; szendvicsek; pástétomok; fűszerek, ízesítők, mustár, majonéz, ketchup; chips.

  39    Élelmiszer termékek csomagolása, raktározása, szállítása, forgalmazása.

 ( 210 ) M 13 01762

 ( 220 ) 2013.06.19.
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 ( 731 )  BERNARD MATTHEWS LTD., Norwich, Norfolk (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, baromfi- és vadhús; feldolgozott hústermékek, virsli, sonka, felvágottak; gyorsfagyasztott, mélyhűtött,

 félkész húsáru.

  30    Tésztafélék; szendvicsek; pástétomok; fűszerek, ízesítők, mustár, majonéz, ketchup; chips.

  39    Élelmiszer termékek csomagolása, raktározása, szállítása, forgalmazása.

 ( 210 ) M 13 01778

 ( 220 ) 2013.06.20.

 ( 731 )  Káldy Júlia, Budakeszi (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).

 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).

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

 ( 210 ) M 13 01782

 ( 220 ) 2013.06.20.

 ( 731 )  Szántó Mihály, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pálvölgyi Miklós, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PORT OF FÜRED

 ( 511 )  24    Textíliák és textiláruk; ágyneműk, asztalneműk; ajtófüggönyök; asztalterítők, nem papírból; ágynemű;

ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; címkék, szövött; díszpárnahuzatok; egészségügyi flanel; hálózsákok; lobogók;

matrachuzatok; mintás vászon; műanyagok(textil pótanyagai); párnahuzatok; poháralátétek (asztalneműk);

szalvéták (textilből); törülközők textilanyagból; úti takarók, plédek; üvegszálas szövetek textilipari

felhasználásra; üvegtörlők (törülközők); vánkoshuzatok; vászonnemű fürdőzéshez, aruházat kivételével;

viaszosvászon asztalterítők; zászlók, nem papírból; zászlószövet; zuhanyzó-függönyök textilből vagy

 műanyagból; zsebkendők textilanyagokból.

  25    Ruházati cikkek, cipők.

 ( 210 ) M 13 01783

 ( 220 ) 2013.06.20.

 ( 731 )  Szántó Mihály, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pálvölgyi Miklós, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PORT OF KENESE

 ( 511 )  24    Textíliák és textiláruk; ágyneműk, asztalneműk; ajtófüggönyök; asztalterítők, nem papírból; ágynemű;
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ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; címkék, szövött; díszpárnahuzatok; egészségügyi flanel; hálózsákok; lobogók;

matrachuzatok; mintás vászon; műanyagok(textil pótanyagai); párnahuzatok; poháralátétek (asztalneműk);

szalvéták (textilből); törülközők textilanyagból; úti takarók, plédek; üvegszálas szövetek textilipari

felhasználásra; üvegtörlők (törülközők); vánkoshuzatok; vászonnemű fürdőzéshez, aruházat kivételével;

viaszosvászon asztalterítők; zászlók, nem papírból; zászlószövet; zuhanyzó-függönyök textilből vagy

 műanyagból; zsebkendők textilanyagokból.

  25    Ruházati cikkek, cipők.

 ( 210 ) M 13 01796

 ( 220 ) 2013.06.21.

 ( 731 )  Kruppa-Mag Kft., Kisvárda (HU)

 dr. Kruppa József, Kisvárda (HU)

  

( 546 )

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

  31    Gabonamagvak, vetőmagok.

 ( 210 ) M 13 01797

 ( 220 ) 2013.06.21.

 ( 731 )  GL Events Exhibitions, 69680 Chassieu (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kiállítások szervezése kereskedelmi vagy reklámozási célokra; bemutató-helyszínek és kongresszusi

 központok adminisztratív és üzleti menedzselése.

  41    Bemutatótermek, vásárok és kiállítások szervezési szolgáltatás-nyújtása kulturális vagy oktatási célokra.

 ( 210 ) M 13 01798

 ( 220 ) 2013.06.21.

 ( 731 )  Hin Chung Lio, Budapest (HU)

 ( 541 ) PONTE20

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült termékek; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök;

esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok; abrakos tarisznyák; aktatáskák;

állszíjak bőrből; aranyverő hártyák; belekhurkafélék készítéséhez; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr, nyers

vagy félig megmunkált állapotban; bordák esernyőkhöz vagy napernyőkhöz; bőrdarabok bútorhuzatokhoz;

bőrfonalak; bőrlemezek; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák (poggyász);bőrpórázok; bőrszelepek;

bőrszíjak; bőrszíjak katonai felszerelésekhez; bőrszíjak (nyergesáru); bőrtakarók (szőrmék); botszékek;

bútorhuzatok bőrből; dobozok bőrből vagy műbőrből; dobozok vulkánfíberből; ernyők, esernyők; erszények,

pénztárcák;esernyőbehúzó anyagok; esernyőnyelek, esernyőfogók; feszítőzablák; fogantyúk bőröndökhöz;

fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; gumirészek kengyelekhez; gyűrűk esernyőkhöz; hámok

állatoknak; hámok szerelvényei; hátizsákok; hevedertáskákgyermekek hordozására; irattáskák, aktatáskák; irhák

(állatbőrök); iskolatáskák; istrángok (hámok); kalapdobozok bőrből; kantárak (hámok); kantárszárak, gyeplők;

kecskebőr, sevró; kenguru gyermekek hordozására (heveder); kenguruk (hevederek) csecsemőkhordozására;

kengyelek; kengyelszíjak; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kikészített bőrök;
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kilencágú korbácsok; kofferek (kis utazóládák); korbácsok, ostorok; korcsolyaszíjak; kötőfékek (hámok);

kottamappák, kottatokok;kruponbőrök; kulcstokok; ládák bőrből vagy műbőrből; lánchálós erszények;

levéltárcák; lópatkók; lószerszámszíjak; lótakarók, lópokrócok; lovaglónyergek; marhabőrök; moleszkin

(bőrutánzat); műbőr; napernyők; névjegytartók, kártyatartók; nyakhámok;nyakörvek állatoknak; nyeregfák

(nyeregvázak); nyeregpárnák lovagláshoz; nyeregszíjak; nyeregtakarók lovaknak; nyergesáruk; nyersbőrök,

irhák; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; pórázok bőrböl; rugóburkolatok bőrből; ruhatáskák

utazáshoz;sétabotok, sétapálcák; sporttáskák; strandtáskák; szájkosarak; szarvasbőr, nem tisztítási célokra;

szemellenzők (hámok); szerszámtáskák bőrből (üresen); szíjak nyergekhez; takarók állatoknak: táskák; táskák

(zacskók, tasakok) csomagolásra, bőrből;térdvédők lovaknak; turistabotok; utazókészletek (bőráruk); utazóládák;

útitáskák; vadásztáskák (vadászkellékek); vállszíjak bőrből; vázak esernyőkhöz vagy napernyőkhöz; zablák

 állatoknak (hámok); zsákok hegymászóknak; zsákok táborozóknak.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák;

alvómaszkok; bélések készruhákhoz (ruházat részei); boák (nyakbavalók); bodyk (alsóruházat); bőrruházat;

bőrszegek futballcipőkhöz; cilinderek, kürtőkalapok;cipőfelsőrészek; cipők; cipősarkak; cipőtalpbetétek;

cipővasalások; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csecsemőnadrágok (ruházat); csuklyák, kapucnik (ruházat);

csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők (ruházat); dupla sarkok harisnyára; dupla sarkoklábbelikhez; dzsekik;

dzsömper ruhák; dzsörzék (ruházat); egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; facipők; fátylak (ruházat);

fejfedők (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fityulák; fülvédők

(ruházat);fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák;

fürdőszandálok, fürdőcipők; futballcipők; fűzök; fűzők (ruházat); füzős bakancsok; fűzővédők; gabardinok

(ruházat); gallérok (ruházat); harisnyák; harisnyanadrágok;harisnyatartók, harisnyakötők; harisnyatartós

csípőfűző; hurkolt/kötöttáruk; ing-szatlik; ingek; ingmellek (csipkés); ingvállak, pruszlikok; izzadságfelszívó

alsóneműk; izzadságfelszívó harisnyák; izzlapok; jelmezek; kabátok; kalapok; kalapvázak;kamáslik (bokavédők);

kaplik, cipőorrok; karék, manipula (egyházi ruházat); kemény ingmellek, plasztronok; kerek papi sapkák;

kerékpáros öltözetek; készruhák; kesztyűk (ruházat); kézelők (ruházat); kezeslábasok (felsőruházat); kombinék

(alsóneműk);köntösök, pongyolák; kosztümök; kötények (ruházat); kötöttáruk; lábbeli felsőrészek; lábbelik;

lábszárvédők, kamáslik; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik;

mantillák (csipke fejkendők); matrózblúzok; melegítők,szvetterek; mellények; mellények

halászoknak/horgászoknak; melltartók; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; műbőr ruházat; muffok,

karmantyúk (ruházat); munkaruhák, munkaköpenyek; művésznyakkendők; nadrágok; nem elektromosan fűtött

lábmelegítők;női ruhák; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; öltözékek vízisíeléshez; övek (ruházat);

papírkalapok (ruházat); papírruházat; papucsok; parkák; partedlik, nem papírból; pelerinek; pénztartó övek

(ruházat); pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak (szőrmék);pulóverek; rámák lábbelikhez; ruházat

gépkocsivezetőknek; ruházat, ruhanemük; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sárcipők; síbakancsok,

sícipők; síkesztyűk; skort-ok (túraszoknyák); spárgatalpú vászonlábbelik; sportcipők; sportlábbelik;sporttrikók;

strandlábbelik; strandruhák; svájcisapkák, barettek; szandálok; szárik; szarongok; szemellenzők (fejfedők);

szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrmék (ruházat); talpak lábbelikhez; talpallók (nadrághoz); tarka

selyemkendők (nyaksálak); tartók(nadrághoz, harisnyához); térdnadrágok; térdszalagok, harisnyakötő szalagok;

tógák; tornacipők; tornaruházat; turbánok; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők; vállszalagok; vízhatlan

 ruházat; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.

 ( 210 ) M 13 01802

 ( 220 ) 2013.06.24.

 ( 731 )  Barta Csilla, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Natúrkozmetikumok, növényi hatóanyagokat tartalmazó kozmetikai termékek, kéz- és lábápoló

készítmények, arc és testápoló készítmények, ajakápolók, szappanok, illatszerek, illóolajok, aromavizek,

kozmetikai cikkek, hajápolási termékek, fogkrémek,dezodorok, babaápolási készítmények, masszázs olajok,

 fürdőgolyók, arctisztítás, borotválkozási készítmények, fürdősók, sminktermékek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 13 01816

 ( 220 ) 2013.06.25.

 ( 731 )  VARGA Flexonyomógépgyártó Ipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kuchár Zoltán, Budapest

  

( 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; adagolók [géprészek];nyomdagépek; nyomdai hengerek; nyomdatechnikai gépek; nyomóhengerek

 gépekhez; tekercsnyomó gépek [nyomdászat].

 16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek;

írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);

 csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék; műanyagfóliák csomagolásra.

 17    Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-,

kitömő- és szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek; csomagoló [párnázó] anyagok gumiból vagy

 műanyagból; műanyag fóliák nem csomagolásicélra.

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; elektromos berendezések felszerelése és javítása; gépek üzembe

 helyezése, karbantartása és javítása.

  40    Anyagmegmunkálás; fémmegmunkálás; laminálás, nyújtás.

 ( 210 ) M 13 01821

 ( 220 ) 2013.06.25.

 ( 731 )  VPP ENERGY Zrt., Budapest (HU)

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

 Hennelné dr. Komor Ildikó, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  4    Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; villamosenergia; földgáz; biomassza.

9    Tudományos célra szolgáló, földmérő, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti)

berendezések és felszerelések; elektromos mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti) berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére,kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; áram-egyenirányítók, árammegszakítók; dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos

csatlakozások; csatlakozások, kábelsaruk; elektromos csatlakozódobozok; csatlakozók, konnektorok; elektromos
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csatolások, kötések; elektromos veszteségjelző készülékek; elektromos elemek; elektromos ellenállások;

elektromos ellenőrzőberendezések; elektromos elosztódobozok; elektromos elosztópultok;

elektromoselosztótáblák; fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; integrált áramkörök; inverterek,

áramirányítók; elektromos kapcsolódobozok; elektromos kapcsolók; kapcsolótáblák; elektromos kábelek;

elektromos kollektorok; elektromos kondenzátorok; elektromoskonverterek; lemezek elektromos

akkumulátorokhoz; elektromos mérőkészülékek; nyomtatott áramkörök; szünetmentes áramforrások; tartók

elektromos tekercsekhez; elektromos tekercsek; töltőkészülékek elektromos elemekhez; transzformátorok;

tranzisztorok;triódák; elektromos vezetékcsatlakozások; elektromos vezetékcsatornák; elektromos vezetékek;

elektromos vezetők; vezérlőpult; elektromos zárak; földgáz energia vezetésére, átalakítására, tárolására,

szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékekés berendezések; hőenergia vezetésére, átalakítására,

tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; adatfeldolgozó berendezések.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, villamos energia kereskedelem, földgázkereskedelem, üvegházhatású

gázok kibocsátási egységének kereskedelme, hőenergia kereskedelem; kereskedelmi adminisztráció; irodai

munkák; általános vállalati kommunikáció,szponzoráció, támogatások és stratégiai együttműködések

kommunikációs, értékesítési vagy társadalmi felelősségvállalási céllal; áruk és szolgáltatások bemutatása

kommunikációs médiában; eladásösztönzés; direkt marketing, online marketing, telemarketing;promóció

kereskedelmi célból, beszerzői szolgáltatások mások számára; eladási propaganda mások számára; gazdasági

előrejelzések; információ és tanácsadás fogyasztóknak; információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; adatbázis menedzsment;kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy

reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú konferenciák, workshopok és egyéb rendezvények

szervezése; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; mások árui és szolgáltatásaiengedélyezésének kereskedelmi

adminisztrációja; outsourcing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci

tanulmányok; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás

üzletvezetéshez;statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági

ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; vásárlási

megrendelések ügyintézése; elektronikus és telefonos ügyfélszolgálat; ügyfélkapcsolati rendszerszolgáltatás;

 ügyfélkapcsolati rendszerhez biztosított adatfeldolgozás .

 38    Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes

világhálóhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; fórumok biztosítása az interneten; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; közlések üvegszálashálózatok útján; mobiltelefon [celluláris telefon] összeköttetés;

műholdas átvitel; rádióadás; számítógép terminálok közötti összeköttetések; távkonferencia szolgáltatások;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési kapcsolat létesítéseszámítógépes világhálóval;

tudakozók, információs szolgáltatások rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján; elektronikus ügyfélkapu

 szolgáltatás; online adatszolgáltatás; adatátviteli és adatfogadási szolgáltatások.

 39    Energiaelosztás; energia tárolás; villamos energia átalakítása; villamos energiaelosztás; villamos energia

tárolás; hőenergia szolgáltatás; hőenergia elosztás; hőenergia tárolás; hőenergia szállítás; elektronikus úton

rögzített adatok vagy dokumentumokfizikai tárolása; információ szállítással kapcsolatban; információnyújtás

 tárolással kapcsolatban; szállítási szolgáltatások; szállítás csővezetéken.

  40    Energiatermelés; generátorok kölcsönzése; erőművek üzemeltetése; villamosenergia szabályozása.

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

és kutató szolgáltatások; energiatakarékossági tanácsadás; fizikai kutatások; kutatás és fejlesztés mások részére;

mechanikai kutatás; műszakikutatás; műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése;

szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; számítógép programok adatainak és adatoknak az

átalakítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerektávfelügyelete; számítógépes rendszerek

tervezése; gázmotoros kiserőművek termelés irányítása; számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés;

 ügyfélkapcsolati rendszerfejlesztés.
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 ( 210 ) M 13 01822

 ( 220 ) 2013.06.25.

 ( 731 )  VPP ENERGY Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hennelné dr. Komor Ildikó, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; villamosenergia; földgáz; biomassza.

9    Tudományos célra szolgáló, földmérő, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti)

berendezések és felszerelések; elektromos mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti) berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére,kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; áram-egyenirányítók, árammegszakítók; dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos

csatlakozások; csatlakozások, kábelsaruk; elektromos csatlakozódobozok; csatlakozók, konnektorok; elektromos

csatolások, kötések; elektromos veszteségjelző készülékek; elektromos elemek; elektromos ellenállások;

elektromos ellenőrzőberendezések; elektromos elosztódobozok; elektromos elosztópultok;

elektromoselosztótáblák; fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; integrált áramkörök; inverterek,

áramirányítók; elektromos kapcsolódobozok; elektromos kapcsolók; kapcsolótáblák; elektromos kábelek;

elektromos kollektorok; elektromos kondenzátorok; elektromoskonverterek; lemezek elektromos

akkumulátorokhoz; elektromos mérőkészülékek; nyomtatott áramkörök; szünetmentes áramforrások; tartók

elektromos tekercsekhez; elektromostekercsek; töltőkészülékek elektromos elemekhez; transzformátorok;

tranzisztorok;triódák; elektromos vezetékcsatlakozások; elektromos vezetékcsatornák; elektromos vezetékek;

elektromos vezetők; vezérlőpult; elektromos zárak; földgáz energia vezetésére, átalakítására, tárolására,

szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékekés berendezések; hőenergia vezetésére, átalakítására,

tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; adatfeldolgozó berendezések.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, villamos energia kereskedelem, földgázkereskedelem, üvegházhatású

gázok kibocsátási egységének kereskedelme, hőenergia kereskedelem; kereskedelmi adminisztráció; irodai

munkák; általános vállalati kommunikáció,szponzoráció, támogatások és stratégiai együttműködések

kommunikációs, értékesítési vagy társadalmi felelősségvállalási céllal; áruk és szolgáltatások bemutatása

kommunikációs médiában; eladásösztönzés; direkt marketing, online marketing, telemarketing;promóció

kereskedelmi célból, beszerzői szolgáltatások mások számára; eladási propagandamások számára; gazdasági

előrejelzések; információ és tanácsadás fogyasztóknak; információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; adatbázis menedzsment;kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy

reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú konferenciák, workshopok és egyéb rendezvények

szervezése; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; mások árui és szolgáltatásaiengedélyezésének kereskedelmi

adminisztrációja; outsourcing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci

tanulmányok; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás

üzletvezetéshez;statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági

ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; vásárlási

megrendelések ügyintézése; elektronikus és telefonos ügyfélszolgálat; ügyfélkapcsolati rendszerszolgáltatás;

 ügyfélkapcsolati rendszerhez biztosított adatfeldolgozás .

 38    Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes

világhálóhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; fórumok biztosítása az interneten; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; közlések üvegszálashálózatok útján; mobiltelefon [celluláris telefon] összeköttetés;

műholdas átvitel; rádióadás; számítógép terminálok közötti összeköttetések; távkonferencia szolgáltatások;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési kapcsolat létesítéseszámítógépes világhálóval;

tudakozók, információs szolgáltatások rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján; elektronikus ügyfélkapu
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 szolgáltatás; online adatszolgáltatás; adatátviteli és adatfogadási szolgáltatások.

 39    Energiaelosztás; energia tárolás; villamos energia átalakítása; villamos energiaelosztás; villamos energia

tárolás; hőenergia szolgáltatás; hőenergia elosztás; hőenergia tárolás; hőenergia szállítás; elektronikus úton

rögzített adatok vagy dokumentumokfizikai tárolása; információ szállítással kapcsolatban; információnyújtás

 tárolással kapcsolatban; szállítási szolgáltatások; szállítás csővezetéken.

  40    Energiatermelés; generátorok kölcsönzése; erőművek üzemeltetése; villamosenergia szabályozása.

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

és kutató szolgáltatások; energiatakarékossági tanácsadás; fizikai kutatások; kutatás és fejlesztés mások részére;

mechanikai kutatás; műszakikutatás; műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése;

szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; számítógép programok adatainak és adatoknak az

átalakítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerektávfelügyelete; számítógépes rendszerek

tervezése; gázmotoros kiserőművek termelés irányítása; számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés;

 ügyfélkapcsolati rendszerfejlesztés.

 ( 210 ) M 13 01823

 ( 220 ) 2013.06.25.

 ( 731 )  Kovács Szilvia, Karcag (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Magyarországról származó mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek, vetőmagok, élő növények és

 virágok.

  35    Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése.

 41    Lap- és könykiadás; oktatás, szakmai képzés; szemináriumok rendezése és vezetése; konferenciák

 szervezése és lebonyolítása.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 01825

 ( 220 ) 2013.06.26.

 ( 731 )  OMNIBUS FILM Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdu Andrea, Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kossuthkifli

 ( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01838

 ( 220 ) 2013.06.27.

 ( 731 )  Kovács Tibor, Esztergom (HU)
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 ( 541 ) CHARM

 ( 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).

 ( 210 ) M 13 01842

 ( 220 ) 2013.06.26.

 ( 731 )  MediAd Kft 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 44    Alkoholbetegek elvonó kezelése; aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; egészségügyi

berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; fizi(k)oterápia; fodrászszalonok; fogászat; gyógyhelyek

szolgáltatásai; gyógyszerészekszolgáltatásai [receptek elkészítése]; gyógyszerészeti tanácsadás; hajbeültetés;

hátgerincmasszázzsal gyógyítás; klinikák; kórházi szolgáltatások; közfürdők higiéniai célokra; laboratóriumi

megtermékenyítési szolgáltatások; manikűrszolgáltatások;masszázs; menhelyek; mesterséges megtermékenyítési

szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai; orvosi klinikák; orvosi szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére;

plasztikai sebészek szolgáltatásai; plasztikai sebészet; pszichológus szolgáltatásai;szanatóriumok; szauna

szolgáltatások; szépségszalonok; szociális otthonok; szolárium szolgáltatások; szülésznők szolgáltatásai;

 távgyógyászati szolgáltatások; tetoválás; törökfürdők; vérbanki szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 01872

 ( 220 ) 2013.07.02.

 ( 731 )  Unicomp Informatikai Kft., Székesfehérvár (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Rögzített szoftverek, számítógép programok; mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti) berendezések és

 felszerelések; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.

 42    Műszaki szolgáltatások; mért adatok átalakítása elektronikus formába; vezeték nélküli terménymonitorozó

rendszer, tervezése, üzemeltetése; agrárinformatikai rendszer üzemeltetése; számítógépes rendszerek tervezése,

fejlesztése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépprogramok kidolgozása; számítógép programozás;

 számítógép szoftver fenntartás.

 ( 210 ) M 13 01877

 ( 220 ) 2013.07.02.

 ( 731 )  Multipont Program Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bendzsel-Varga Katalin, Gál és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Annyi minden vár...

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás és/vagy

hirdetés, szóró-ajándékozás esernyők, zászlók, ajándéktárgyak formájában; hirdetések papír és elektronikus

hordozón, plakátok, levelek, szórólapok filmekformájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül,

sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban, és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű

hálózatokon keresztül; hirdetések elektronikus formában távközlési úton telefonon,mobiltelefonokon keresztül;

 sajtóhirdetések.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi és banki szolgáltatások általában,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 22. szám, 2013.11.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2442



áru- és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámlavezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése,

befektetési alapok vezetése ésközvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési hálózatokon

keresztül nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, gépjárműlízing; életjáradék- és

nyugdíjfolyósítási, valamint biztosítási szolgáltatások(nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás),

utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások,

műtárgybiztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing,ingatlankezelés, lakásbérlet,

 ingatlan-beruházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és vétele.

  38    Távközlési szolgáltatások, banki, biztosítási, személyazonosítási és távfelügyeleti célokra.

 ( 210 ) M 13 01878

 ( 220 ) 2013.07.02.

 ( 731 )  Multipont Program Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bendzsel-Varga Katalin, Gál és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás és/vagy

hirdetés, szóró-ajándékozás esernyők, zászlók, ajándéktárgyak formájában; hirdetések papír és elektronikus

hordozón, plakátok, levelek, szórólapok filmekformájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül,

sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban, és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen, zártkörű

hálózatokon keresztül; hirdetések elektronikus formában távközlési úton telefonon,mobiltelefonokon keresztül;

 sajtóhirdetések.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi és banki szolgáltatások általában,

áru- és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámlavezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése,

befektetési alapok vezetése ésközvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési hálózatokon

keresztül nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, gépjárműlízing; életjáradék- és

nyugdíjfolyósítási, valamint biztosítási szolgáltatások(nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás),

utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások,

műtárgybiztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing,ingatlankezelés, lakásbérlet,

 ingatlan-beruházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és vétele.

  38    Távközlési szolgáltatások, banki, biztosítási, személyazonosítási és távfelügyeleti célokra.

 ( 210 ) M 13 01885

 ( 220 ) 2013.07.01.

 ( 731 )  Ker-Mix Impex Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

 berendezések (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 01906

 ( 220 ) 2013.07.03.

 ( 731 )  Szalay Péter, Gyál (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   30    Fagylalt, jégkrém.

  43    Étkezdék, éttermek, kávéházak, cukrászdák, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 13 01908

 ( 220 ) 2013.07.03.

 ( 731 )  Lignoport Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01909

 ( 220 ) 2013.07.03.

 ( 731 )  Mangal Ilona Sertéshizlalda Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 13 01939

 ( 220 ) 2013.07.08.

 ( 731 )  Seres Attila, Velence (HU)

 ( 740 )  dr. Pallos István, dr. Pallos István Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Cipők, papucsok, szandálok, bakancsok, zoknik, harisnyák.

 ( 210 ) M 13 01945

 ( 220 ) 2013.07.08.

 ( 731 )  Medgyesi Miklós, Palotás (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Silymed

 ( 511 ) 5    Gyógynövények; gyógyteák; vitamin készítmények; gyógyhatású növényi kivonatok; gyógyhatású növényi

 kivonatokat tartalmazó készítmények; táplálékkiegészítők (nem orvosi célra).

 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, melasz szirup; élesztő,

 sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek.

 ( 210 ) M 13 01948

 ( 220 ) 2013.07.09.

 ( 731 )  Fenyvessy Béla, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Bass László, Bass Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógép billentyűzetek; számítógép memóriák; számítógép programok [letölthető]; számítógépek;

 számítógépperifériák; számítógépprogramok, rögzített; számlálók, mérőműszerek; számlázógépek.

 35    Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; üzleti

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

tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; segítségnyújtás kereskedelmi vagy

 iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez.

 42    Grafikai szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web

oldalakhoz; honlap dizájn tanácsadás; időjárás-előrejelző szolgálat; információ-technológia [IT] tanácsadó

szolgáltatások; számítógép programok adatainak ésadatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja;

számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások;

számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépesrendszerek elemzése; számítógépes

rendszerek távfelügyelete [monitoring] számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és

fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok

korszerűsítése;számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása;

 szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]; szerverbérlés.

 ( 210 ) M 13 01951

 ( 220 ) 2013.07.09.

 ( 731 )  DSM Pro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Géczi Beatrix, Géczi & Géczi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Édesítőszerek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01959

 ( 220 ) 2013.07.09.

 ( 731 )  AR Tudásmenedzsment Kft., Veresegyház (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.

 ( 210 ) M 13 01964

 ( 220 ) 2013.07.10.

 ( 731 )  HG Land Invest Kft., Villány (HU)

 ( 740 )  Körtesi Csongor, Miskolc

  
( 546 )
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 ( 511 ) 9    Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

 szolgáló készülékek és berendezések; adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01971

 ( 220 ) 2013.07.11.

 ( 731 )  Katus Zoltán 12.5%, Komló (HU)

 Magyar Zoltán 12.5%, Komló (HU)

 Lakatos László 25%, Szolnok (HU)

 Kamonné Majer Andrea 12.5%, Tapolca (HU)

 Kamon Róbert 12.5%, Tapolca (HU)

 Huszár Nóra 12.5%, Zalaegerszeg (HU)

 Huszár Eszter 12.5%, Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Dr. Medgyesi Mónika ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01972

 ( 220 ) 2013.07.11.

 ( 731 )  ETALON 2000 Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 554 )

 ( 511 )   33    Borok, bor alapú koktélok.

 ( 210 ) M 13 02002

 ( 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
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 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 02018

 ( 220 ) 2013.07.12.

 ( 731 )  Electool Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Electfon

 ( 511 )  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 02020

 ( 220 ) 2013.07.12.

 ( 731 )  Verdő Istvánné 100%, Tiszaújváros (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Ipari vegyi műanyagok.

 ( 210 ) M 13 02021

 ( 220 ) 2013.07.12.

 ( 731 )  Alternative Media Investment Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nádas Béla, Nádas Béla Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AquaMBR

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02022

 ( 220 ) 2013.07.12.

 ( 731 )  Boros Csaba István 25%, Tárnok (HU)

 Patai Tamás László 25%, Budapest (HU)

 Nagy László Attila 25%, Csömör (HU)

 Abella Miklós 25%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szénássy Mónika ügyvéd, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek;mágneses adathordozók;

hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb digitális rögzítésű média; hangfelvételhordozók,

 hangrögzítő szalagok; szoftverek.

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02028

 ( 220 ) 2013.07.15.

 ( 731 )  VICTORIA HOLDING Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dedinszky Csaba, Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

 41    Bálok, divatbemutatók, eszmecserék; kollokviumok, hangversenyek, konferenciák, kongresszusok,

kulturális vagy nevelési célú kiállítások, show-műsorok, szépségversenyek, szimpóziumok, versenyek [oktatás

 vagy szórakoztatás] szervezése és lebonyolítása.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02029

 ( 220 ) 2013.07.15.

 ( 731 )  Profood Flexum Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Lajta eredetéről származó tej és tejtermékek, sajttermékek.

  39    Szállítás, áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 13 02030

 ( 220 ) 2013.07.15.

 ( 731 )  PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, Jakarta Pusat (ID)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús; szardínia; baromfi, nem élő; vadhús; kolbász; húskocsonya; húskivonatok; hús, tartósított; gyümölcs,

tartósított; gyümölcs, párolt; zöldség, tartósított; zöldségek, szárított; zöldségek, főtt; hal, tartósított; sózott hal;

halból készített ételek;gomba, tartósított; zöldségkonzervek; gyümölcskonzervek; kókuszvaj; kókuszzsír;

dzsemek;amerikai mogyoróvaj; lekvár; tojás; joghurt; tej; tejtermékek; tejes italok, főként tejet tartalmazó;

étkezési olajok; zöldséglevek főzéshez; pálmamag olaj,táplálkozási használatra; pálmaolaj főzéshez; zsírtartalmú

keverékek, kenyérre; kakaóvaj-pótló; zsiradék; főzőolajok; szezámolaj; kókuszolaj; étkezési zsírok; vaj;

margarin; sajt; mazsola; kandírozott gyümölcsök; gyümölcssaláták; pikkalilli;savanyúságok; zselék, étkezési;

gyümölcszselék; gyümölcs alapú snack ételek; amerikaimogyoró, feldolgozott; gyümölcs chips; burgonya chips;

 sültburgonya, chips.

 ( 210 ) M 13 02035

 ( 220 ) 2013.07.16.

 ( 731 )  ERSTE Ingatlan Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) J28 Szemlőhegy Liget Lakópark

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02036

 ( 220 ) 2013.07.16.

 ( 731 )  ERSTE Ingatlan Kft., Budapest (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).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02046

 ( 220 ) 2013.07.16.

 ( 731 )  Shop-Revolution Kft., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Borsfai Balázs, Győr

  

( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02049

 ( 220 ) 2013.07.17.

 ( 731 )  Bábolna Élelmiszeripari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; étkezési olajok és zsírok; fagyasztott, feldolgozott, tartósított

 húskészítmények.

 31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékébenszereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02061

 ( 220 ) 2013.07.17.

 ( 731 )  Praktiker Építési- és Barkácspiacok Magyarszág Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pusztai Borbála, Budapest

 ( 541 ) Praktiker

 ( 511 )   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).

 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 02066

 ( 220 ) 2013.07.17.

 ( 731 )  Fájdalom-ambulancia Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 13 02067

 ( 220 ) 2013.07.17.

 ( 731 )  Fájdalom-ambulancia Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) F&M Fitness and More

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 13 02068

 ( 220 ) 2013.07.17.
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 ( 731 )  Jósa Tamás, Csopak (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Péter, Horváth Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Vízijárművek, vitorláshajók.

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 13 02076

 ( 220 ) 2013.07.18.

 ( 731 )  Kristóff Csaba, Vác (HU)

 ( 740 )  dr. Huszák Katalin, Vác

 ( 541 ) Torony Fagyizó

 ( 511 )   43    Vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 13 02079

 ( 220 ) 2013.07.17.

 ( 731 )  Varsányi Pincészet Kft., Verpelét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 210 ) M 13 02080

 ( 220 ) 2013.07.17.

 ( 731 )  Ulbuland Kft., Tolmács (HU)

 ( 740 )  dr. Szénássy Mónika, Kocsis és Szénássy 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  41    Múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások].

 ( 210 ) M 13 02092

 ( 220 ) 2013.07.22.

 ( 731 )  KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt., Budaörs (HU)

  
( 546 )

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

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

vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

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

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek
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érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

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

 valamennyiáru).

  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 02093

 ( 220 ) 2013.07.22.

 ( 731 )  Farkas Péter, Verőce (HU)

 ( 541 ) DEMOTIVÁLÓ

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedők.

  30    Pékárú, sütemények, cukrászsütemények.

 35    Reklámozás; reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése; hirdetési hely kölcsönzése,

hirdetési oldalak készítése, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; internetes reklám- és hirdetési

 felületek bérbeadása.

 38    Távközlés; információtovábbítás, digitális fájlok továbbítása; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

 internetes fórumok biztosítása, szöveges és képi adatok küldése számítógép segítségével; közösségi portálok.

 41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; on-line elérhető, nem letölthető elektronikus publikációk;

kulturális, szórakoztatási, üdülési tárgyú információk; elektronikus desktop kiadó tevékenység; on-line elérhető,

 nem letölthető fényképek,műalkotások képi megjelenítése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása.

 ( 210 ) M 13 02094

 ( 220 ) 2013.07.22.

 ( 731 )  Dudok Károly, Budapest (HU)

 ( 541 ) PREPARE FOR GLORY

 ( 511 )   25    Pólók, sapkák, sportruházat, sportcipők, sporttáskák.

  32    Alkoholmentes italok, energiaitalok, izotóniás italok, ásványvizek.

  41    Sportrendezvények, sportbemutatók, sportversenyek, edzőtáborok, bemutatók, oktatás.

 ( 210 ) M 13 02098

 ( 220 ) 2013.07.22.

 ( 731 )  Korsós Anita, Budapest (HU)

 Dr. Ónody Rita Éva, Budapest (HU)

 Szappanyos Orsolya, Budapest (HU)

 Dénes Éva, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szappanyos Orsolya, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; házasságközvetítő

irodák; horoszkóp elkészítése; kisgyermek felügyelete; közvetítés (személyek közötti vitákban); társkereső

 klubok.

 ( 210 ) M 13 02099

 ( 220 ) 2013.07.22.

 ( 731 )  Franck d.d., Zagreb (HR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé.

 ( 210 ) M 13 02100

 ( 220 ) 2013.07.22.

 ( 731 )  Franck d.d., Zagreb (HR)

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

 ( 541 ) FINNO CAFE

 ( 511 )   30    Kávé.

 ( 210 ) M 13 02104

 ( 220 ) 2013.07.23.

 ( 731 )  HONGFAN Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   12    Szárazföldi közlekedési eszközök.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (sportruházat).

 37    Kerékpárépítés, járműjavító műhelyek (üzemanyag-utántöltés és karbantartás), járműfényezés, járműmosás,

járművek karbantartása, járművek kenése, járművek rozsda elleni kezelése, járművek tisztítása, jáművekhez

 (javítás).

 ( 210 ) M 13 02108

 ( 220 ) 2013.07.23.

 ( 731 )  MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 02117
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 ( 220 ) 2013.07.23.

 ( 731 )  THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD., Tokyo (JP)

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

  ( 546 )

 ( 511 )   12    Gépkocsiabroncsok, járműkerekek.

 ( 210 ) M 13 02128

 ( 220 ) 2013.07.24.

 ( 731 )  KS 2009. Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Tóth-Szabó István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Automata elárusító berendezések.

 35    Információ és tanácsadás fogyasztóknak, reklámok publikálása, automata elárusító berendezések

 kölcsönzése, lízingelése.

  44    Gyógyszerészeti tanácsadás, távgyógyászati szolgáltatások, gyógyászati berendezések kölcsönzése.

 ( 210 ) M 13 02132

 ( 220 ) 2013.07.24.

 ( 731 )  Viszkei Márton György, Nagykovácsi (HU)

 dr. Viszkei András János, Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  dr. Ecseki Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); oktatás; sportversenyek rendezése; szórakoztatás;

 versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

 ( 210 ) M 13 02133

 ( 220 ) 2013.07.24.

 ( 731 )  EURO PAY SOLUTIONS Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Nóra, Dr. Kovács Nóra Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EuroPay Solutions

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

 42    Hosting szolgáltatások web oldalakhoz; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása;

számítógép programok installációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás;

számítógép vírusvédelmi szolgáltatások;számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása;

számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes

rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatostanácsadás;

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;

számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]; szerverbérlés;

 web oldalak alkotása ésfenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 13 02142
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 ( 220 ) 2013.07.25.

 ( 731 )  Alföld Paprikaház Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Medgyesi Mónika ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  30    Paprika, őrölt (ételízesítő).

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

 ( 210 ) M 13 02145

 ( 220 ) 2013.07.25.

 ( 731 )  BRECKLAND TRADING Limited, Limassol (CY)

 ( 740 )  dr. Budai Zoltán, Munz és Társai Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

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

 áru).

 ( 210 ) M 13 02150

 ( 220 ) 2013.07.25.

 ( 731 )  Bonaventura Gold Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Gábor Viktor, Kovács, Baborják és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PRIMUS

 ( 511 )  3    Ásványvíz alapú kozmetikumok.

 5    Ásványvíz alapú étrend-kiegészítők.

  32    Ásványvíz, ásványvíz alapú üdítőitalok.

 ( 210 ) M 13 02152

 ( 220 ) 2013.07.25.

 ( 731 )  Curiocity Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 13 02161

 ( 220 ) 2013.07.26.

 ( 731 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

 ( 541 ) A búra alatt

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02171

 ( 220 ) 2013.07.29.

 ( 731 )  Rádió Juventus Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Helló Budapest!

 ( 511 ) 9    CD-ROM (kompakt) lemezek, hangfelvételhordozók, hanglemezek, kompakt lemezek [audio-video],

 letölthető zeneifájlok, rádiókészülékek.

 35    Rádiós reklámozás, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése,

 reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, marketing.

  38    Rádióadás, rádióadás [műsorszórás], elektronikus levelezés, e-mail.

 41    Rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás,

 riporteri szolgáltatások, szórakoztatás, zene összeállítása, zenei produkciók.

 ( 210 ) M 13 02176

 ( 220 ) 2013.07.29.

 ( 731 )  Makhteshim Agan Agro Poland S.A., Brzeg Dolny 56-120 (PL)

 ( 740 )  Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) SOLVER

 ( 511 )  5    Herbicidek (gyomirtó szerek).

 ( 210 ) M 13 02184

 ( 220 ) 2013.07.30.

 ( 731 )  Pharmaceutical Chemical Cosmetic Industry ALKALOID AD - Skopje, Skopje (MK)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli, Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MISYO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti termékek - opioid függőség kezelésére használt gyógyszerek.

 ( 210 ) M 13 02185

 ( 220 ) 2013.07.30.

 ( 731 )  DUO-WATCH Kereskedelmi, Szolgáltató Kft., Tinnye (HU)

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

  ( 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).
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 ( 210 ) M 13 02186

 ( 220 ) 2013.07.30.

 ( 731 )  DUO-WATCH Kereskedelmi, Szolgáltató Kft., Tinnye (HU)

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

  

( 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).

 ( 210 ) M 13 02187

 ( 220 ) 2013.07.30.

 ( 731 )  INNOVA-AQUA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Karaffy Erzsébet, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, csomagolásra szolgáló műanyagok.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, egyenruhák, munkaruhák, munkaköpenyek, felső ruházat, női és férfi

 ruhaneműk.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 13 02195

 ( 220 ) 2013.07.31.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; árösszevetési

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták

terjesztése; becslés kereskedelmi ügyletekben;beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése]

mások számára; eladási propaganda mások számára; gazdasági előrejelzések; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és

higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis és nagykereskedelme;hirdetési hely kölcsönzése;

hirdetési oldalak készítése; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói

tanácsadás]; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes

adatbázisokba valószerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálat;

közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing; on-linehirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; piackutatás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámszövegek

publikálása;reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; statisztikák

összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok

összeállítása; szövegfeldolgozás; szponzorokfelkutatása; telemarketing szolgáltatások; üzleti felvilágosítás,

 tájékoztatás; üzleti információk; üzletvezetési konzultáció; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 42    Dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; grafikai szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [web szerverek]

bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; honlap dizájn tanácsadás; információ-technológia [IT] tanácsadó

szolgáltatások; számítógép programokadatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja;

számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes rendszerek elemzése;

számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerektervezése; számítógéphardver
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tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok

korszerűsítése;számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; szoftverek, mint szolgáltatások

[SaaS];szerverbérlés; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; új termékek kutatása és fejlesztése mások

 számára; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

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

állatok részére; Alkoholbetegek elvonó kezelése; aromaterápiás szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások;

állatok ápolása;állattenyésztés; betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése;

egészségügyi szolgáltatások; fizi(k)oterápia; fodrászszalonok; fogászat; gyógyászati berendezések bérbeadása;

gyógyhelyek szolgáltatásai; gyógyszerészek szolgáltatásai[receptek elkészítése]; gyógyszerészeti tanácsadás;

hajbeültetés; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; klinikák; kórházi szolgáltatások; közfürdők higiéniai célokra;

laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások; masszázs; mesterséges megtermékenyítésiszolgáltatások;

optikusok szolgáltatásai; orvosi klinikák szolgáltatásai; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; otthonok

lábadozók utókezelésére; plasztikai sebészek szolgáltatásai; plasztikai sebészet; pszichológus szolgáltatásai;

szanatóriumok;szauna szolgáltatások; szépségszalonok; szociális otthonok; szolárium szolgáltatások; szülésznők

szolgáltatásai; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; tetoválás; törökfürdők; vérbanki

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 02197

 ( 220 ) 2013.07.31.

 ( 731 )  HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt., Gödöllő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 ( 210 ) M 13 02198

 ( 220 ) 2013.07.31.

 ( 731 )  Underground Team Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Viktor Géza, Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02200

 ( 220 ) 2013.08.01.

 ( 731 )  VLG Kábelkereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  9    Kábelek, vezetékek (elektromos áram, adat, valamint fényjelek továbbítására szolgáló kábelek és vezetékek).

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 13 02214

 ( 220 ) 2013.08.02.

 ( 731 )  Buda-Cash Brókerház Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Georgi Kornél, Georgi-Földvári-Oláh Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BUDA-CASH

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02215

 ( 220 ) 2013.08.02.

 ( 731 )  Buda-Cash Brókerház Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Georgi Kornél, Georgi-Földvári-Oláh Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02219

 ( 220 ) 2013.08.02.

 ( 731 )  Vulkano Group Kutatásfejlesztő Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Motorok, hullámmotorok, hidrogén generátorok; nem kézzel működtetett mezőgazdasági eszközök,

 mezőgazdasági gépek, magkezelő berendezés.

  31    Vetőmagvak.

 42    Ipari fejlesztési tanácsadás; természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés és tanácsadás; biotechnológiai

 kutatás, fejlesztés; társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés.

 ( 210 ) M 13 02220

 ( 220 ) 2013.08.02.

 ( 731 )  SZEGA-MARKET Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Sajtok.

 ( 210 ) M 13 02222

 ( 220 ) 2013.08.02.

 ( 731 )  IKO Műsorgyártó Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) alaCAR

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02223

 ( 220 ) 2013.08.02.

 ( 731 )  IKO Műsorgyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) "Brutális Fizika"

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02225

 ( 220 ) 2013.08.02.

 ( 731 )  BWT HUNGÁRIA Víztechnikai Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Tuza Béla, Kecskeméti 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

 ( 541 ) VAD

 ( 511 )   11    Vízlágyító készülékek és berendezések.

 ( 210 ) M 13 02226

 ( 220 ) 2013.08.05.

 ( 731 )  INHOLDING Ingatlanforgalmazási Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; angolszalonna; disznóhús; hentesáruk; hús; hús, tartósított;

 húskivonatok; kolbász; máj; sonka; szalonna; zsírok, étkezési.

 ( 210 ) M 13 02228

 ( 220 ) 2013.08.05.

 ( 731 )  INHOLDING Ingatlanforgalmazási Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; angolszalonna; disznóhús; hentesáruk; hús; hús, tartósított;

 húskivonatok; kolbász; máj; sonka; szalonna; zsírok, étkezési.

 ( 210 ) M 13 02229

 ( 220 ) 2013.08.05.

 ( 731 )  Retour Fresh Nagykereskedelmi ZRt., Budapest (HU)

 INHOLDING Ingatlanforgalmazási Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; angolszalonna; disznóhús; hentesáruk; hús; hús, tartósított;

 húskivonatok; kolbász; máj; sonka; szalonna; zsírok, étkezési.

 ( 210 ) M 13 02231

 ( 220 ) 2013.08.05.

 ( 731 )  Saint-Gobain Építőanyag Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bisztrai Gábor, Bisztrai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Építő ötletek kereskedője

 ( 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).

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

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

és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,

 keltetőgépek; árusító automaták (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi 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).

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

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02234

 ( 220 ) 2013.08.05.

 ( 731 )  Profitline Invest & Media Kft., Veresegyház (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 13 02242

 ( 220 ) 2013.08.05.

 ( 731 )  Horváth Ágnes, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Seszták Miklós, Kisvárda

  

( 546 )

 ( 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).

 ( 210 ) M 13 02245

 ( 220 ) 2013.08.06.

 ( 731 )  COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)

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

  

( 554 )

 ( 511 )  29    Tej, tejpor, zselésített és habosított tej; tejtermékek, nevezetesen: tejes desszertek, joghurtok, joghurtitalok,

túró, főleg tejből vagy tejtermékből készült natúr vagy ízesített italok, főleg tejből készített tejitalok; natúr vagy

 ízesített erjesztetttejes termékek.

 ( 210 ) M 13 02250

 ( 220 ) 2011.09.27.

 ( 731 )  ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., New York, NY (US)

 ( 740 )  Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker&McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ALLURE

 ( 511 ) 9    Telefonos alkalmazások; szoftverek magazinok mobiltelefonokon történő hozzáféréséhez, letöltéséhez

 és/vagy digitális megtekintéséhez.

 ( 210 ) M 13 02253

 ( 220 ) 2013.08.06.
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 ( 731 )  Glowing s.r.o., Sturovo (SK)

 ( 740 )  dr. Horváth Ádám Gergely, Budapest

 ( 541 ) TRAP-PLANT

 ( 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).

 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).

 ( 210 ) M 13 02254

 ( 220 ) 2013.08.06.

 ( 731 )  International Masis Tabak LLC, Masis City (AM)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Gáztartályok öngyújtókhoz, abszorbens papír pipához, cigarettapapír, öngyújtók dohányosoknak,

dohányzacskók, cigarettapapír-ívek/tömbök, nedvesítővel felszerelt szivartárolók{humidorok), gyufásdobozok,

tűzkövek, szivarvágók, szivartartók/szivartárcák,cigarettatartók/cigarettatárcák, szopókák cigarettaszipkákhoz,

borostyánból készült szivar- és cigarettaszipkák, hamutartók dohányosoknak, köpőcsészék dohányosoknak,

pipaállványok, pipatisztítók, cigaretták, dohánypótló anyagokat tartalmazó cigaretták,nem gyógyászati

használatra, szivarkák [dohánylevélbe csavart cigaretták], szivarok, dohánytartó edények, gyufatartók, gyufák,

dohány, bagó, tubák, tubákos szelencék, szívható füvek, pipák, zsebben hordható eszközök cigarettasodráshoz,

 cigarettaszűrők,cigarettaszopókák, szivardobozok, cigarettadobozok.

 ( 210 ) M 13 02255

 ( 220 ) 2013.08.06.

 ( 731 )  Koninklijke Douwe Egberts B. V., Amsterdam (DK)

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

 vagy e termékek kombinációját tartalmazzák(extra alkotórészként); kávékivonatok, instant kávé; pótkávé.

 ( 210 ) M 13 02256

 ( 220 ) 2013.08.06.

 ( 731 )  Koninklijke Douwe Egberts B. V., Amsterdam (DK)

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

  

( 546 )

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

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

 vagy e termékek kombinációját tartalmazzák(extra alkotórészként); kávékivonatok, instant kávé; pótkávé.

 ( 210 ) M 13 02266

 ( 220 ) 2013.08.05.

 ( 731 )  Sziluker Kft 100%, Százhalombatta (HU)

 ( 541 ) Rebel Wear

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

 ( 210 ) M 13 02269

 ( 220 ) 2013.08.07.

 ( 731 )  Erdei Gyöngyvér, Csobánka (HU)

 ( 740 )  dr. Madlovits Péter, Madlovits és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Folyóiratok; füzetek; grafikus ábrázolások; hímzőminták; katalógusok; könyvecskék, füzetek; könyvek;

 szabásminták ruhák készítéséhez; szabásminták ruhák varrásához.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) ideértve: ruházati kötéssel, szabással, tervezéssel kapcsolatos írott,

képi tartalmak szerkesztése,kiadása folyóiratban, könyvben, egyéb nyomtatott kiadványokban; ruházati kötéssel,

szabással, tervezéssel kapcsolatos írott, képi, audiovizuális tartalmak szerkesztése és online kiadása; ruházati

 kötéssel, szabással, tervezéssel kapcsolatos oktatás,ismeretterjesztés.

 ( 210 ) M 13 02270

 ( 220 ) 2013.08.07.

 ( 731 )  Erdei Gyöngyvér, Csobánka (HU)

 ( 740 )  dr. Madlovits Péter, Madlovits és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra (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    Szórakoztatás: textilipari kötéssel, szabással, tervezéssel, fonalakkal, cérnákkal kapcsolatos írott, képi,

 audiovizuális tartalmak szerkesztése, kiadása folyóiratban, könyvben és online felületen.

 ( 210 ) M 13 02271

 ( 220 ) 2013.08.08.

 ( 731 )  Vina Global Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Rendezvények szervezése, kulturális rendezvények.

  43    Vendéglátás, éttermek, panzió, önkiszolgáló étterem, étkezde, gyorsétterem.

 ( 210 ) M 13 02295

 ( 220 ) 2013.08.12.

 ( 731 )  Kiskunfélegyházi Malom Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 541 ) KUNSÁGI BETYÁR

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

 ( 210 ) M 13 02300

 ( 220 ) 2013.08.13.

 ( 731 )  Akku-Elem Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Laptop notebook kiegészítők, akkumulátorok, tápegységek, inverter, adapter, knverter, digitális kamera,

 fényképezőgép kiegészítők, akkumulátorok, töltők.

 ( 210 ) M 13 02305

 ( 220 ) 2013.08.13.

 ( 731 )  Boronkay Péter, Budapest (HU)

 Ghyczy Dénes Emil, Budapest (HU)

 Szabados Karolina, Budapest (HU)
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 Szederkényi József, Budapest (HU)

 Szederkényi Lukács, Budapest (HU)

 ( 541 ) architecture uncomfortable workshop - au műhely

 ( 511 )  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).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02309

 ( 220 ) 2013.08.14.

 ( 731 )  GYÜMÍÍÍ-Klub Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Gyümölcsdesszertek; gyümölcsszeletkék, apró; gyümölcshéj; gyümölcsrágcsálnivalók; gyümölcsök és

 diófélék vegyesen; gyümölcs alapú snackek; gyümölcs hidegtál; gyümölcsnyárs.

 39    Élelmiszeráruk házhoz szállítása; étel házhozszállítás; készételek és italok házhozszállítása; gyümölcsök

 házhozszállítása.

 ( 210 ) M 13 02316

 ( 220 ) 2013.08.14.

 ( 731 )  Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi, Yunnan (CN)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli, Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  34    Dohány; bagó; szivarok; dohánypótló anyagokat tartalmazó cigaretták nem gyógyászati használatra;

cigaretták; cigarillók [dohánylevélbe csavart cigaretták]; szívható füvek; tubák; vágott dohány; dohánytermék

előállítás mellékterméke; borostyánból készültszivar- és cigarettaszipkák; dohányzacskók; cigarettaszopókák;

pipák; szivarvágók; szivartartók, szivartárcák; cigarettatartók, cigarettatárcák; szivarszipkák; zsebben hordható

eszközök cigarettasodráshoz; cigarettaszipkák; szopókák cigarettaszipkákhoz;pipatisztítók, pipaállványok;

dohánytartó edények; tubákos szelencék; hamutartók dohányosoknak; köpőcsészék dohányosoknak; nedvesítők

szivarhoz; gyufák; gyufatartók; gyufásdobozok; öngyújtók dohányosoknak; gáztartályok szivargyújtókhoz;

tűzkövek;gáztartályok öngyújtóhoz; butángáz (dohányzás céljára) ; cigarettaszűrők; cigarettapapírívek,

 abszorbenspapír pipához; cigarettapapír; cigaretta filtervatta rostköteg.

 ( 210 ) M 13 02319

 ( 220 ) 2013.08.14.

 ( 731 )  Revita Alapítvány, Debrecen (HU)

 ( 541 ) Minden ami újra gurul

 ( 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 02321

 ( 220 ) 2013.08.14.

 ( 731 )  Ubrankovics Kft., Ágfalva -Liget (HU)

 ( 740 )  Ubrankovics András, Sopron

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből; előre gyártott házak, mobil épületek nem fémből;

 gerendaházak, nagypaneles készházak.

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építés.

 ( 210 ) M 13 02324

 ( 220 ) 2013.08.15.

 ( 731 )  Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Vundersőn és Zuperszexi

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02335

 ( 220 ) 2013.08.16.

 ( 731 )  Holland Alma Kft., Piricse (HU)

 ( 740 )  dr. Czére-Réti Gabriella, Dr. Czére-Réti Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Almából készült tartósított, szárított és főzött gyümölcsök; alma ízesítésű zselék, lekvárok (dzsemek),

 almából készült kompót.

  31    Friss alma.

 32    Alma ízesítésű sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és

 gyükölcslevek; szörpök és más más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 13 02337

 ( 220 ) 2013.08.16.

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

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

 ( 541 ) elveszett-meglett.hu

 ( 511 )   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).
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 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); elveszett tárgy megtalálója és tuladonosa közötti kapcsolatvételt

 elősegítő szolgáltatás.

 ( 210 ) M 13 02340

 ( 220 ) 2013.08.16.

 ( 731 )  Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston, Iowa (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Agronómiai és takarmányozással, haszonállatok táplálásával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció.

 ( 210 ) M 13 02350

 ( 220 ) 2013.08.21.

 ( 731 )  Balatonboglári Borgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BB Frizz

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok, borok.

 ( 210 ) M 13 02357

 ( 220 ) 2013.08.16.

 ( 731 )  F.Á.N. Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Szeged (HU)

 ( 541 ) Lotti

 ( 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).

 ( 210 ) M 13 02359

 ( 220 ) 2013.08.15.

 ( 731 )  Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  Eördögh Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Peek & Cloppenburg

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) kiskereskedelmi szolgáltatások, ideértve weboldalakat és

teleshoppingot (távértékesítést) is, azalábbi árukkal kapcsolatban: ruházati cikkek, cipők, kalapáruk,

fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok, tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek,

szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek,bőr és bőrutánzatok, és ezekből

készült termékek, állatbőrök és irhák, utazótáskák és bőröndök, kofferek (kis utazóládák), kézitáskák, erszények,

pénztárcák, kulcstokok, hátizsákok, táskák, esernyők, napernyők és sétapálcák, ostorok, hámok, nyergek

 éslószerszámok; promóciós célú rendezvények és törzsvásárlói programok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 13 02360

 ( 220 ) 2013.08.16.
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 ( 731 )  F.Á.N. Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Szeged (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).

 ( 210 ) M 13 02361

 ( 220 ) 2013.08.16.

 ( 731 )  F.Á.N. Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Szeged (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).

 ( 210 ) M 13 02362

 ( 220 ) 2013.08.16.

 ( 731 )  F.Á.N. Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Szeged (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).

 ( 210 ) M 13 02363

 ( 220 ) 2013.08.16.

 ( 731 )  F.Á.N. Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Szeged (HU)

 ( 541 ) FinCsik

 ( 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).

 ( 210 ) M 13 02364

 ( 220 ) 2013.08.16.

 ( 731 )  F.Á.N. Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Szeged (HU)

 ( 541 ) Monarchia Selection

 ( 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).

 ( 210 ) M 13 02366

 ( 220 ) 2013.08.16.

 ( 731 )  Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  Eördögh Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) PEEK

 ( 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).

 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)kofferek (kis utazóládák);

 kézitáskák; erszények, pénztárcák; kulcstokok; hátizsákok; táskák.

  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) kiskereskedelmi szolgáltatások, ideértve weboldalakat és

teleshoppingot (távértékesítést) is, azalábbi árukkal kapcsolatban: ruházati cikkek, cipők, kalapáruk,

fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok, tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek,

szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek,bőr és bőrutánzatok, és ezekből

készült termékek, állatbőrök és irhák, utazótáskák és bőröndök, kofferek (kis utazóládák), kézitáskák, erszények,

pénztárcák, kulcstokok, hátizsákok, táskák, esernyők, napernyők és sétapálcák, ostorok, hámok, nyergek

 éslószerszámok; promóciós célú rendezvények és törzsvásárlói programok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 13 02370

 ( 220 ) 2013.08.22.

 ( 731 )  Csizmadia Zoltán, Budapest (HU)

 ( 541 ) D2 Dynamic Dominance

 ( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 02371

 ( 220 ) 2013.08.22.

 ( 731 )  Csizmadia Zoltán, Budapest (HU)

 ( 541 ) D2 Dinamikus Dominancia

 ( 511 )  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).

 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 02372
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 ( 220 ) 2013.08.22.

 ( 731 )  Csizmadia Zoltán, Budapest (HU)

 ( 541 ) D2 Factor

 ( 511 )  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).

 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 02373

 ( 220 ) 2013.08.22.

 ( 731 )  Csizmadia Zoltán, Budapest (HU)

 ( 541 ) D2 Index

 ( 511 )  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).

 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 02378

 ( 220 ) 2013.08.22.

 ( 731 )  INNOSMART Informatikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hartai Győző, Dr. Hartai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftver.

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

szolgáltatások; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára;

adóbevallások elkészítése; árösszevetési szolgáltatások;áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; becslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások

beszerzése] mások számára; bérszámfejtés; eladási propaganda mások számára; elosztó-,adagolóautomaták

kölcsönzése; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; gazdasági előrejelzések; hirdetési

oldalak készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes

adatbázisokbavaló rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; iratmásolás

irodagépek és készülékek kölcsönzése *; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélúvásárok szervezése; konzultáció személyzeti kérdésekben;

könyvelés; könyvvizsgálat; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing; mások árui és

szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; on-line hirdetőitevékenység számítógépes

hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; önköltség-elemzés; piaci tanulmányok;
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piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez;

statisztikákösszeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben;

számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás; telefonosüzenetközvetítés [telefonon el nem érhető

személyeknek]; titkársági szolgáltatások; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzleti menedzselés

előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezésitanácsadás; üzletvezetési

 konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

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

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

átalakítása fizikai médiumbólelektronikus médiumba; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; hálózati

kiszolgálók [web szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; kutatás és fejlesztés mások részére;

kutatómotorok biztosítása az internethez; minőségellenőrzés;műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység;

műszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; számítógép

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

programoksokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások;

számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes

rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépesrendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és

fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása;web oldalak

 alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 13 02388

 ( 220 ) 2013.08.23.

 ( 731 )  D. Tóth Béla, Budapest (HU)

 ( 541 ) Blue Ribbon

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

  28    Testnevelési és sportcikkek.

 32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 13 02390

 ( 220 ) 2013.08.23.

 ( 731 )  WebMindLicenses Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fejes Tímea, Budapest

 ( 541 ) Adult Webmaster Empire

 ( 511 )  38    Internetes fórumok biztosítása számítógép felhasználók közti üzenetek továbbítása céljából, felnőtt tartalmú

weboldalak vonatkozásában; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatások nyújtása számítógép felhasználók közti

üzenetek továbbítása céljából, felnőtttartalmú weboldalak vonatkozásában; online távközlési kapcsolat

 biztosítása, mely a weboldal felhasználóját más globális weboldalakra irányítja.

 ( 210 ) M 13 02392

 ( 220 ) 2013.08.23.

 ( 731 )  WebMindLicenses Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fejes Tímea, Budapest

 ( 541 ) DoclerTV

 ( 511 )  35    Adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára); hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési hely készítése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; online hirdetői tevékenységszámítógépes hálózaton; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; marketing; piackutatás; reklámfilmek előállítása; telemarketing szolgáltatások;
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 televíziós reklámozás.

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

távközlési ügyekben; számítógépterminálok közötti összeköttetések; kábeltelevíziós műsorszórás; közlések

üvegszálas hálózatok útján; távközlésikapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; tudakozók, információs

szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek

 segítségével; rádióadás [műsorszórás]; televíziós műsorszórás.

 41    Elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; éjszakai

klubok; élő előadások bemutatása; filmek feliratozása; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók;

filmszínházi előadások; fotóriportokkészítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai;

hangversenyek szervezése és lebonyolítása; játékkaszinók szolgáltatásai; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagynevelési célú kiállítások szervezése; oktatás;

on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; rádió- és televízióprogramok készítése; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

sportversenyekrendezése; szerencsejátékok; színházi produkciók; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási

tárgyú információk; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];

 videofilmgyártás; zenei produkciók; zenés kabarék, varieték.

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

weboldalakhoz; számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépprogramok installációja;

számítógépprogramok sokszorosítása;számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése;

számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása;

számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;számitógép-programozás;

 számítógépszoftver fenntartása; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 13 02393

 ( 220 ) 2013.08.23.

 ( 731 )  Hansa-Kontakt Kft., Szeged (HU)

  

( 554 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok a sörök kivételével, alkoholos italok, sörök kivételével, égetett szeszes italok, vodka,

 borok, pálinkák, szeszes italok.

 ( 210 ) M 13 02402

 ( 220 ) 2013.08.24.

 ( 731 )  AGORA Oktatási, Tanácsadó és Felnőttképzési Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  dr. Csisztai- Molnár Péter, Dr. Csisztai-Molnár Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 22. szám, 2013.11.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2473



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).

 ( 210 ) M 13 02404

 ( 220 ) 2013.08.24.

 ( 731 )  dr. Inzelt András, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 02405

 ( 220 ) 2013.08.26.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

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

 energiaitalok.

 ( 210 ) M 13 02457

 ( 220 ) 2013.08.28.

 ( 731 )  Zengő Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rábai Zsolt, dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02463

 ( 220 ) 2013.08.28.

 ( 731 )  ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG, Allschwil (CH)

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

 ( 541 ) XYMERAL

 ( 511 )  3    Kozmetikumok, orrspray-k és orrcseppek nem orvosi célra.

 5    Gyógyszerészeti készítmények; orrspray-k és orrcseppek.

 ( 210 ) M 13 02464

 ( 220 ) 2013.08.28.

 ( 731 )  ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG, Allschwil (CH)

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

 ( 541 ) AQUASPIRA

 ( 511 )  3    Kozmetikumok, orrspray-k és orrcseppek nem orvosi célra.

 5    Gyógyszerészeti készítmények; orrspray-k és orrcseppek.

 ( 210 ) M 13 02468

 ( 220 ) 2013.08.27.

 ( 731 )  DISPOMEDICOR Zrt. 100%, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Hergár Jenő, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,

 keltetőgépek; árusító automaták (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 13 02470

 ( 220 ) 2013.08.29.

 ( 731 )  Török Orsolya, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ViTT

 ( 511 )   16    Tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 41    Nevelés, oktatás, iskolai, óvodai és kollégiumi nevelés, oktatási tárgyú információk, iskolai szolgáltatások

 (képzés), gyakorlati képzések, tréningek, szakmai képzés.

 ( 210 ) M 13 02479

 ( 220 ) 2013.08.29.

 ( 731 )  One Cares Befektetési és Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Adamkovich Máté, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   29    Lekvár; étkezési napraforgóolaj.

  30    Búzaliszt.

  32    Ásványvizek.

 ( 210 ) M 13 02481

 ( 220 ) 2013.08.29.

 ( 731 )  ProMotors Media és Reklám Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gál Enikő, dr. Gál Enikő Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 02486

 ( 220 ) 2013.08.30.

 ( 731 )  Informix Számítástechnikai és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Infomix

 ( 511 )   42    Számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép szoftver tanácsadás.

 ( 210 ) M 13 02491

 ( 220 ) 2013.08.30.

 ( 731 )  City Hitelbróker Kft., Ecser (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   36    Tanulmányok folytatását segítő előtakarékossági pénzügyi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 13 02509

 ( 220 ) 2013.09.03.

 ( 731 )  Wang You Liang, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 13 02510
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 ( 220 ) 2013.09.03.

 ( 731 )  Wang You Liang, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 13 02513

 ( 220 ) 2013.09.03.

 ( 731 )  Sonex Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 13 02518

 ( 220 ) 2013.09.03.

 ( 731 )  LG Corp., Seoul 150-721 (KR)

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

 ( 541 ) AZ LG-vel ez is lehetséges

 ( 511 )  7    Elektromos ruhamosógépek; automata mosogatógépek; elektromos porszívók.

9    Mobil telefonok; televíziók; pendrájvok; számítógép monitorok; laptop számítógépek; DVD lejátszók;

hordozható merevlemez meghajtók; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló

készülékek; számítógépes alkalmazás; audiovevőkészülékek; hálózati megfigyelő kamerák felügyelethez;

digitális tartalomszolgáltató rendszer; digitális nyomtatók; tábla személyi számítógépek; set-top dobozok;

 szkennerek; egerek számítógépekhez; autóhangszórók.

 11    Légkondicionálók; hőlég-készülékek, forró levegős fűtőberendezések; légnedvesítő készülékek;

páramentesítők háztartási használatra; elektromos tűzhelyek; víztisztítók háztartási használatra; napkollektorok;

légtisztítók; főző berendezések és tűzhelyek;LED-diódás világító berendezések; plazma (PLS) világító

berendezések; gáztűzhelyek; elektromos konyhai tűzhelyek; elektromos hűtőgépek; elektromos ruhaszárító

 készülékek; szagtalanítási és gőzölési funkcióval ellátott, ruhakezelő gépek háztartási célokra.

 ( 210 ) M 13 02522

 ( 220 ) 2013.09.04.

 ( 731 )  Sweeting International Kft., Feketeerdő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Tejkaramella.

 ( 210 ) M 13 02524

 ( 220 ) 2013.09.04.
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 ( 731 )  Földi Rita, Üllő (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) My Rent a Face - Lelj igazi társra!

 ( 511 )  35    Reklámozás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózáton, hirdető ügynökség, irodai munkák,

 információk számítógépes adatbázisokba való rendézése.

 38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz, internetes beszélgetőszobák bíztosítása, internetes fórumok

biztosítása, tudakozók, információs szolgáltatások; hírügynökség, üzenetek és képek továbbítása számítógépek

 segítségével.

 45    Közösségi hálózatépítés elősegítése adatbázis biztosításán keresztül; társkereső klubok szolgáltatásai; egyéni

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 02525

 ( 220 ) 2013.09.04.

 ( 731 )  Földi Rita, Üllő (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) My Rent a Face

 ( 511 )  35    Reklámozás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózáton, hirdető ügynökség, irodai munkák,

 információk számítógépes adatbázisokba való rendezése.

 38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz, internetes beszélgetőszobák biztosítása, internetes fórumok

biztosítása, tudakozók, információs szolgáltatások; hírügynökség, üzenetek és képek továbbítása számítógépek

 segítségével.

 45    Közösségi hálózatépítés elősegítése adatbázis biztosításán keresztül; társkereső klubok szolgáltatásai; egyéni

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 02527

 ( 220 ) 2013.09.04.

 ( 731 )  Perlaki Ferenc, Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

 berendezések (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 02528

 ( 220 ) 2013.09.04.

 ( 731 )  Perlaki Ferenc, Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

 berendezések(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 02536
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 ( 220 ) 2013.06.27.

 ( 731 )  ACONA Kft., Villány (HU)

 ( 740 )  dr. Schmidt Gábor, Pécs

 ( 541 ) Villány-rozé-maraton

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

 szervezése; reklámozás; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás.

 41    Kulturális tevékenység; bálok szervezése; diszkók szolgáltatásai; fogadások tervezése [szórakoztatás];

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; riporteri szolgáltatások;

 show-műsorok; show-műsorok szervezése;szabadidős szolgáltatások nyújtása; szórakoztatás; zene összeállítása.

  43    Vendéglátás élelmezés.

 ( 210 ) M 13 02555

 ( 220 ) 2013.09.06.

 ( 731 )  Bálint Gáspár, Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gabonakészítmények; cukrászsütemények; cukormáz süteményekhez; gabonakészítmények; liszttartalmú

 ételek; sütemények; süteménytészta [pép,formázható]; kürtőskalácsok; cukrászati péktermékek.

 35    Reklámozás; árubemutatás; áruminták terjesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése;

 reklám-anyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése.

 41    Fesztiválok szervezése és lebonyolítása; rendezvények szervezése és lebonyolítása; show-műsorok;

 szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 210 ) M 13 02570

 ( 220 ) 2013.09.09.

 ( 731 )  Németh Tímea, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Tamás, Zsidai és Szekfű Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02572

 ( 220 ) 2013.09.09.

 ( 731 )  Sweeting International Kft., Feketeerdő (HU)

 ( 541 ) Angyali Kistehén

 ( 511 )   30    Édesipari termékek.

 ( 210 ) M 13 02575

 ( 220 ) 2013.09.09.

 ( 731 )  Different Choice FBC Ltd., Linopetra 4103 Limassol (CY)

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 22. szám, 2013.11.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2479



  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek; adattárolók [szoftverek] számítógépes használatra; pénzügyi, tőzsdei és devizapiaci

 tranzakciók kezelésére vonatkozó számítógépes szoftver; számítógépes szoftver programok adatbáziskezeléshez.

 35    Kereskedelmi adminisztráció; üzletviteli szolgáltatások és könyvelést segítő szolgáltatások kereskedelmi

ügyletekhez; pénzügyi elszámolást támogató szolgáltatások befektetési szolgáltatók számára; számviteli

szolgáltatások;számlakivonatok összeállítása;üzleti számlakezelés; adatok összeállítása [mások számára];

adattárolás [kivéve fizikai tárolás]; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;

információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése és rendezése; információkszámítógépes adatbázisokba

 való gyűjtése; kereskedelmi üzleti információk szolgáltatása számítógépes adatbázisok segítségével.

 ( 210 ) M 13 02584

 ( 220 ) 2013.09.09.

 ( 731 )  JT International SA, Geneva 26 (CH)

 ( 300 )  53181/2013 2013.03.13. CH

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány dohányzás céljára, pipadohány, kézzel

sodorható cigarettadohány, bagó, nedves por-alakú dohány; cigaretták, szivarok, szivarkák; szubsztanciák

dohányzáshoz, külön vagy dohánnyal kevertformában, nem orvosi vagy gyógyászati célú használatra; tubák;

dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak; cigarettapapírok, cigarettacsövek/ szipkák és

 gyufák.

 ( 210 ) M 13 02595

 ( 220 ) 2013.09.10.

 ( 731 )  Lin Yunfeng, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt, Budapest

  

( 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).

 ( 210 ) M 13 02599

 ( 220 ) 2013.09.10.

 ( 731 )  Baumit Építőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft., Dorog (HU)

 ( 740 )  dr. Bánn Dániel, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02628

 ( 220 ) 2013.09.12.

 ( 731 )  Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 13 02633

 ( 220 ) 2013.09.12.

 ( 731 )  Eurodrinks Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
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( 554 )

 ( 511 )   33    Gyomorkeserű [bitter] italok; likőrök.

 ( 210 ) M 13 02638

 ( 220 ) 2013.09.12.

 ( 731 )  Rácz Krisztián, Budapest (HU)

 ( 740 )  Börzsönyi Anna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított zöldségek.

  31    Friss zöldségek.

 ( 210 ) M 13 02640

 ( 220 ) 2013.09.13.

 ( 731 )  Pál Nándor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dárdai Ügyvédi Iroda (Dr. Dárdai András Ernő ügyvéd), Budapest

 ( 541 ) PÁL AUTÓHÁZ

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02644

 ( 220 ) 2013.09.13.

 ( 731 )  House of Stewart Limited, Onikan, Lagos (NG)

 ( 740 )  dr. Kerpel Dávid, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 210 ) M 13 02645

 ( 220 ) 2013.09.13.

 ( 731 )  House of Stewart Limited, Onikan, Lagos (NG)

 ( 740 )  dr. Kerpel Dávid, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 13 02648

 ( 220 ) 2013.09.16.

 ( 731 )  Hansa-Kontakt Inv. Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) Szeged Nova

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02651

 ( 220 ) 2013.09.16.

 ( 731 )  EBRÓKERHÁZ Befektetési Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kocsis Zoltán Oliver, Budapest

  ( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02656

 ( 220 ) 2013.09.17.

 ( 731 )  ECOROLL HUNGÁRIA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, papíripari cikkek, papíripari cikkek háztartási célokra;

 toalettparír, szalvéta, kéztörlő, papír zsebkendő, csomagolóanyagok papírból, kartonból.

 ( 210 ) M 13 02665

 ( 220 ) 2013.09.16.

 ( 731 )  CSER Könyvkiadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bertalan Tamás,Dr. Igali Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

 ( 541 ) SZÍNES ÖTLETEK

 ( 511 )  16    Brosúrák, vékony fűzött könyvek; fedelek, kötések, borítók (papíráruk); folyóiratok, füzetek; grafikai

nyomatok; grafikus ábrázolások; iratgyűjtők, dossziék; jegyek; katalógusok; kártyák; kézikönyvek; könyvecskék,

füzetek; könyvek; könyvjelzők;könyvkötések; levelező lapok; levélpapír; magazinok, revűk; naptárak; noteszok;

 nyomtatott publikációk; pecsétbélyegek; prospektusok; sokszorosítható papírok; szórólapok; újságok.

 35    Hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, marketing, on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton,reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése, tördelési
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feladatok hirdetési célból, üzleti felvilágosítás,tájékoztatás, üzletszervezési tanácsadás, kereskedelmi vagy

 reklámcélú kiállítások szervezése.

 41    Bálok szervezése; élő előadások bemutatása; fotóriportok készítése; hangversenyek szervezése és

lebonyolítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás, oktatás]; könyvkiadás; lemezlovasok szolgáltatása; on-line

elérhető tartalomszolgáltatások, nem letölthetők;riporteri szolgáltatás; show műsorok; show műsorok szervezése;

könyvek kiadása (nem reklám célú); tördelési szolgáltatás nem hirdetési célra; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek ésfolyóiratok on-line kiadása.

 ( 210 ) M 13 02690

 ( 220 ) 2013.09.18.

 ( 731 )  PepsiCo, Inc., New York 10577 (US)

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

 ( 541 ) CHEETOS ZERO

 ( 511 )   30    Kukorica alapú snack ételek.

 ( 210 ) M 13 02691

 ( 220 ) 2013.09.18.

 ( 731 )  Panarom Natúrkozmetika Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) AROMARENAISSANCE

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

  16    Könyvek, tankönyvek, plakátok, kiadványok.

 ( 210 ) M 13 02707

 ( 220 ) 2013.09.19.

 ( 731 )  PARTNER IN PET FOOD HUNGÁRIA KFT., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Kedves Ferenc, Budapest

 ( 541 ) Agro Trust

 ( 511 )  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).

 ( 210 ) M 13 02708

 ( 220 ) 2013.09.19.

 ( 731 )  PARTNER IN PET FOOD HUNGÁRIA KFT., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Kedves Ferenc, Budapest

 ( 541 ) Agrotrust

 ( 511 )  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).

 ( 210 ) M 13 02709

 ( 220 ) 2013.09.19.

 ( 731 )  PARTNER IN PET FOOD HUNGÁRIA KFT., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Kedves Ferenc, Budapest

 ( 541 ) Agro-Trust

 ( 511 )  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
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 számára; maláta (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 13 02728

 ( 220 ) 2013.09.20.

 ( 731 )  Lin Guo Quan, Budapest (HU)

 ( 740 )  Buzády-Zhang Ge, Budapest

 ( 541 ) EGRET

 ( 511 )   18    Hátizsákok, iskolatáskák, aktatáskák, bőröndök, kézitáskák.

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

 ( 210 ) M 13 02729

 ( 220 ) 2013.09.20.

 ( 731 )  Lin Guo Quan, Budapest (HU)

 ( 740 )  Buzády-Zhang Ge, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Hátizsákok, iskolatáskák, aktatáskák, bőröndök, kézitáskák.

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

 ( 210 ) M 13 02733

 ( 220 ) 2013.09.20.

 ( 731 )  Miskolczi Imre, Mohács (HU)

 ( 740 )  Dr. Olt György, Mohács

 ( 541 ) PIKKER

 ( 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).

 ( 210 ) M 13 02734

 ( 220 ) 2013.09.20.

 ( 731 )  Miskolczi Imre, Mohács (HU)

 ( 740 )  Dr. Olt György, Mohács

  

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 13 02735

 ( 220 ) 2013.09.20.

 ( 731 )  Martos Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fodróczy Géza, Fodróczy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02737

 ( 220 ) 2013.09.20.

 ( 731 )  Telenor Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Kőszegi János, Törökbálint

 ( 541 ) PRAKTIKUM PERFEKT

 ( 511 )   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).

 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 02765

 ( 220 ) 2013.09.24.

 ( 731 )  Krajcsó Nelli, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  dr. Kerpel Dávid, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02780

 ( 220 ) 2013.09.25.

 ( 731 )  Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) BÉRES ACTIVAL 50+ -MAXIMÁLIS ÉLETERŐ 50 FELETT

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

 és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 13 02781

 ( 220 ) 2013.09.25.

 ( 731 )  Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) BÉRES ACTIVAL - MAXIMÁLIS ÉLETERŐ

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

 és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 13 02842

 ( 220 ) 2013.10.01.

 ( 731 )  Tresorit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Elek Tamás Mirkó, Dr. Elek Tamás Mirkó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Tresorit

 ( 511 ) 9    Elektronikus közlemények [letölthető]; interfészek; kódolt mágneskártyák; lemezmeghajtók

számítógépekhez; letölthető képfájlok; letölthető zenei fájlok; mágneslemezek; pendrájvok [USB]; számítógép

programok [letölthető]; számítógépprogramok [rögzített];személyazonosító kártyák, mágnes; szoftverek,

 rögzített.

 35    Adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; számítógépes nyilvántartások kezelése; üzleti

 információk.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes

világhálóhoz; hangposta szolgáltatások; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás távközlési

ügyekben; internetesbeszélgetőszobák biztosítása; internetes fórumok biztosítása; számítógép terminálok közötti

összeköttetések; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldőkészülékek bérlete; videokonferencia szolgáltatások.

 42    Információ-technológia [IT] tanácsadó szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; hosting

szolgáltatások web oldalakhoz; műszaki kutatás; számítógép-programozás; számítógép progamok adatainak és

adatoknak az átalakítása; számítógépprogramok installációja; számítógép programok sokszorositása; számítógép

szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes

rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása;számítógépprogramok korszerűsítése;

számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; szoftverek, mint

 szolgáltatások [SaaS]; szerverbérlés.

 ( 210 ) M 13 03028

 ( 220 ) 2013.10.17.

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

 ( 541 ) CADAMEX

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 03029

 ( 220 ) 2013.10.17.

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

 ( 541 ) RASUREL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 210 ) M 13 03030

 ( 220 ) 2013.10.17.

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

 ( 541 ) THROSUG

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 03090

 ( 220 ) 2013.10.25.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 03091

 ( 220 ) 2013.10.25.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 230 darab közlést tartalmaz.
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