
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 12 03005

 ( 220 ) 2012.08.21.

 ( 731 )  Friesland Brands B.V., 3818 LE Amersfoort (NL)

 ( 740 )  dr. Lantos Judit, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 dr. Pethő Árpád, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) OKÉ!Főzőmester

 ( 511 )   29    Főzőkrém, tej és tejtermékek és étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 12 03006

 ( 220 ) 2012.08.21.

 ( 731 )  Friesland Brands B.V., 3818 LE Amersfoort (NL)

 ( 740 )  dr. Lantos Judit, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 dr. Pethő Árpád, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) Főzőmester

 ( 511 )   29    Főzőkrém, tej és tejtermékek és étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 12 03910

 ( 220 ) 2008.11.17.

 ( 731 )  mobile.international GmbH, Dreilinden (DE)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) mobile.de

 ( 511 )   36    Biztosítás; biztosítások ügyintézése.

 ( 210 ) M 13 00053

 ( 220 ) 2013.01.10.

 ( 731 )  Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Máté Tibor, Székesfehérvár

  

( 554 )

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

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

 ( 210 ) M 13 00781

 ( 220 ) 2013.03.25.

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

 ( 740 )  Dr. Bérczes László ügyvéd, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ProSiebenSat.1 Media AG, Unterföhring
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, fényképészeti, mozgóképi, optikai és oktatóberendezések és felszerelések;

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

 hanglemezek.

 16    Papír, karton termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti

anyagok; fényképek; papíripari cikkek; anyagok művészek részére; irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és

 oktatási anyagok (készülékekkivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok.

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

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 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; kulturális tevékenységek.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 13 00947

 ( 220 ) 2013.04.10.

 ( 731 )  Budget Rent A Car System, Inc. (a Delaware corporation), Parsippany, New Jersey (US)

 ( 300 )  85/842,894 2013.02.06. US

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

 ( 541 ) BUDGET

 ( 511 ) 9    Elektromos és tudományos célra szolgáló berendezések; számítógép szoftver járműkölcsönző irodák részére a

foglalások és a járművek nyomon követésére és a járművekre, az ügyfelekre és a bérlésekre vonatkozó adatok

karbantartására; járműkölcsönzésekrögzítésével kapcsolatos számítógép szoftverek; letölthető szoftverek

mobilalkalmazásokhoz járműkölcsönzési és lízing szolgáltatásokhoz; Globális Helymeghatározó Rendszer (GPS);

számítógépeket tartalmazó interaktív internet terminálok, számítógépeshardverek, számítógép perifériák és

számítógép operációs szoftverek járműkölcsönző és lízing szolgálatok használatára; navigációs készülékek

járművek részére; műholdas rádiók; telekommunikációs és adathálózati hardverek, nevezetesen hang-, adat-

ésvideós közlemények összetett hálózati infrastruktúrákon és kommunikációs protokollokon keresztül történő

 átadására és összegyűjtésére szolgáló eszközök.

 12    Járművek, személygépkocsik, autóbuszok; buszok és szerkezeti elemeik; rendszámtábla keretek;

gépjárművek, nevezetesen személygépkocsik, teherautók, furgonok, sportcélú haszonjárművek és azok szerkezeti

 elemei; utánfutók.

 16    Papíráruk és nyomtatványok; könyvecskék az utazás, a járműkölcsönzés és a szállítás területén; naptárak;

utazási témájú képes újságok; tollak; turisztikai brosúrák; útikönyvek, térképek, formanyomtatványok, nyomtatott

anyagok, nevezetesen feliratok,könyvek, kézikönyvek, tervezetek, hírlevelek, tájékoztató kártyák és brosúrák az

 utazás, a járműkölcsönzés és a szállítás területén.

 35    Reklámozási és üzleti szolgáltatások, üzleti adminisztráció a szállítás és házhozszállítás területén;

ügyfélhűség szolgáltatások és ügyfélklub szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámozási célokhoz;

segítségnyújtás az üzleti menedzsmentbenjárműkölcsönző és lízing létesítmények létrehozásához és/vagy

működtetéséhez; internetes kiskereskedelmi szolgáltatások gépjárművekhez; ösztönző jutalom programok

biztosítása ügyfelek részére hűségpontok kibocsátása és feldolgozása útján a vállalatáruinak és szolgáltatásainak

internetes vásárlásáért; ösztönző jutalom programok biztosítása ügyfelek részére hűségkuponok kibocsátása és

feldolgozása útján a közreműködő vállalkozások szolgáltatásainak gyakori használatáért; járművek

bérbeadásánakmenedzselése a közszférában; szállítási dokumentáció biztosítása mások részére; szállítás

 menedzsment szolgáltatások, nevezetesen személyszállítás tervezése és szervezése mások számára.
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  36    Kuponok biztosítása szállítási költségek kifizetéséhez.

 37    Javítási szolgáltatások; sürgősségi közúti segítségnyújtási szolgáltatások nevezetesen közúti

segítségnyújtást, gumicserét, sürgősségi üzemanyag biztosítást, az akkumulátor betolásos indítását igénylő

 telefonhívások fogadása.

 39    Szállítási és raktározási szolgáltatások; utazások szervezése; autóbuszos szállítás, autóbérlés; gépkocsival

történő szállítás; sofőr szolgáltatások; utazással kapcsolatos intézkedések szervezése egyének és csoportok

számára; közúti sürgősségisegítségnyújtási szolgáltatások, nevezetesen vontatás, csörlős vontatás és

kulcsszállítási szolgáltatások; személygépkocsi lízing; autólízing; teherautólízing; gépjármű-lízing; szállítással

kapcsolatos foglalások; szállítással kapcsolatos internetesfoglalási szolgáltatások; utas szállítás; interneten

kutatható, utazással kapcsolatos tájékoztatást nyújtó számítógépes adatbázis biztosítása; utazási tájékoztatás

nyújtása; bérelt autók foglalása; furgon bérlés; GPS berendezések bérlése navigációcéljára; teherautó bérlés;

gépjárművek bérlése; utas szállítás; szállítással kapcsolatos tanácsadás; szállítással kapcsolatos tájékoztatás;

utazási ügynökségi szolgáltatások, nevezetesen szállítással kapcsolatos foglalások; szállítási

 foglalásokkalkapcsolatos szolgáltatások; utazási klubok; útitervek kialakítása; járművezetési szolgáltatások.

  41    Oktatás és szórakoztatás; klubtagsági szolgáltatások.

 42    Számítógépes és tudományos szolgáltatások; internetes oldalak kialakítása utasok számára utazások

 foglalása céljából.

 ( 210 ) M 13 00948

 ( 220 ) 2013.04.10.

 ( 731 )  Budget Rent A Car System, Inc. (a Delaware corporation), Parsippany, New Jersey (US)

 ( 300 )  85/842,885 2013.02.06. US

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

 ( 541 ) BUDGET

 ( 511 ) 9    Műholdas rádiók; telekommunikációs és adathálózati hardverek, nevezetesen hang-, adat- és videós

kommunikációk összetett hálózati infrastruktúrákon és kommunikációs protokollokon keresztül történő átadására

 és összegyűjtésére szolgáló eszközök.

 12    Autóbuszok; buszok és szerkezeti elemeik; rendszámtábla keretek; gépjárművek, nevezetesen személyautók,

 teherautók, furgonok, sportcélú haszonjárművek szerkezeti elemei; utánfutók.

 16    Turisztikai brosúrák; útikönyvek, formanyomtatványok, nyomtatott anyagok, nevezetesen feliratok,

könyvek, kézikönyvek, tervezetek, tájékoztató kártyák és brosúrák az utazás, a járműkölcsönzés és a szállítás

 területén.

 35    Üzleti adminisztráció szállítás és házhozszállítás területén; járművek bérbeadásának menedzselése a

közszférában; szállítás menedzsment szolgáltatások, nevezetesen személyszállítás tervezése és szervezése mások

 számára.

 39    Sofőr szolgáltatások; utas szállítás; interneten kutatható, utazással kapcsolatos tájékoztatást nyújtó

 számítógépes adatbázis biztosítása; utazási klubok; járművezetési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 01107

 ( 220 ) 2013.04.25.

 ( 731 )  dr. Dézsi Csaba András, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) Gyógy - ír

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek, könyvek, újságok, időszakos kiadványok, napilapok.

 38    Rádió- és tévéműsorok, internetes hírportál, fórumok biztosítása az interneten, online hírportál üzemeltetése.

  41    Oktatási és szórakoztatási célú tevékenységek az egészségügy területén, könyvkiadás.

  44    Orvosi tanácsadás, betegápolási- és egészségügyi szolgáltatások, terápiás szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 13 01386

 ( 220 ) 2013.05.21.

 ( 731 )  DELB B.V., JB Amsterdam (NE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Vodka.

  35    Vodka reklámozás, vodka kereskedelem.

 ( 210 ) M 13 01545

 ( 220 ) 2013.05.31.

 ( 731 )  HUNGARIA INTERMODAL Kombinált Fuvarozást Szervező Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Papp Margit, Kocsis és Papp Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Hungaria Intermodal

 ( 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01905

 ( 220 ) 2013.07.03.

 ( 731 )  Szalay Péter, Gyál (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Fagylalt, jégkrém.

  43    Étkezdék, éttermek, kávéházak, cukrászdák, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 13 01954

 ( 220 ) 2013.07.09.

 ( 731 )  Csoko-Láda Kft., Pécs (HU)

 ( 541 ) PÉCSI CSOKOLÁDÉ KARNEVÁL

 ( 511 )  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;aprósütemény, teasütemény aprósütemények; aromák, az illóolajok kivételéve;

aromák süteményekhez, az illóolajok kivételével; aromás készítmények élelmezéshez; ánizsmag; cukor;

cukorkaáruk; cukormáz süteményekhez; cukrászkészítmények karácsonyfadíszítésére; cukrászsütemények;

csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládés mousse-ok [habok]; csokoládés tej [ital]; desszert mousse-ok

[cukrászáru]; eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat; édesítőszerek,

(természetes);ételízesítő [fűszer]; fahéj [fűszer]; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; glutén [sikér]

étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gyömbér [fűszer]; gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru];
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gyümölcsös sütemények/torták; halva[édességféle]; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kakaós termékek;

kandiscukor; karamellák [cukorkák]; kávé; kávé alapú italok; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kávéaromák;

kekszek; kerti füvek, konzervált [ízesítőszer]; malátacukor, maltóz;mandulapép; mandulás cukrászkészítmények;

mandulás cukrászsütemény; marcipán; méz; mézeskalács; pótkávé; pralinék; sütemények; szegfűszeg [fűszer];

 szerecsendió; tea; tea alapú italok; tejsodó [vaníliás krém]; vanília [ízesítőszer]; vanillin[vaníliapótló].

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

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; hirdetési oldalakkészítése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

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

reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás;

reklámszövegek publikálása; reklámszöveg szerkesztése; szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása; televíziós

 reklámozás.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; éttermek; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéházak; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek [szállodák, panziók];

 szállodai szolgáltatások; székek,asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 13 02206

 ( 220 ) 2013.08.02.

 ( 731 )  GEM HOME KFT., Budapest (HU)

 ( 740 )  Judákné Dr. Baranyi Katalin, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 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).

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 13 02344

 ( 220 ) 2013.08.15.

 ( 731 )  Laptopszalon Informatikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Esztári Csaba,Esztári Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

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

 és állatok részére.

 ( 210 ) M 13 02430

 ( 220 ) 2013.08.27.

 ( 731 )  Café Frei Kft., Szécsény (HU)
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 ( 740 )  dr. Fónagy Kitti, Budapest

 ( 541 ) CSEPEGTETETT KÁVÉKONYHA

 ( 511 )   30    Kávé, kávéalapú italok, kávé tejjel, kávéaromák.

  43    Kávéházak.

 ( 210 ) M 13 02434

 ( 220 ) 2013.08.27.

 ( 731 )  Café Frei Kft., Szécsény (HU)

 ( 740 )  dr. Fónagy Kitti, Budapest

 ( 541 ) A HÓNAP KÁVÉ-KALANDJA

 ( 511 )   30    Kávé, kávé alapú italok, kávé tejjel, kávéaromák.

  43    Kávéházak.

 ( 210 ) M 13 02503

 ( 220 ) 2013.09.02.

 ( 731 )  Dr. Melis Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; fogászat.

 ( 210 ) M 13 02514

 ( 220 ) 2013.09.03.

 ( 731 )  Petrus György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Petrus Szabolcs, München

 ( 541 ) Székely gyors

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és reklámozása; utazásszervezés; vasúti személyszállítás, zarándokszállítás.

  43    Vendéglátás szolgáltatás; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 13 02515

 ( 220 ) 2013.09.03.

 ( 731 )  Petrus György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Petrus Szabolcs, München

 ( 541 ) Csíksomlyó Expressz

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és reklámozása; utazásszervezés; vasúti személyszállítás, zarándokszállítás.

  43    Vendéglátás szolgáltatás; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 13 02601

 ( 220 ) 2013.09.10.

 ( 731 )  Baromfiudvar 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsolt, Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Állati velő táplálkozás céljára; baromfi, nem élő; bundás virsli; hentesáruk; hús; hús, tartósított;

húskivonatok; húskocsonya; húskonzervek; húsleves koncentrátumok; húsleveshez készítmények; máj;

 májpástétom; sózott hús.
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 ( 210 ) M 13 02604

 ( 220 ) 2013.09.10.

 ( 731 )  Szegő Zsolt, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   19    Hőszigetelő beton.

 ( 210 ) M 13 02637

 ( 220 ) 2013.09.13.

 ( 731 )  ifj. Albert Flórián, Budapest (HU)

 Albert Magdolna, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, fényképek, képek, poszterek, könyvjelzők, naptárak,

kártyák, matricák, üdvözlőlapok, noteszek, prospektusok, katalógusok, újságok, folyóiratok, kézikönyvek,

 asztalterítők, zászlók.

 25    Ruházati cikkek és cipők; beleértve sportcipők; sporttrikók; sport lábbelik; sálak; sapkák; térdnadrágok;

 kesztyűk; zoknik; fürdőruhák; fürdőköpenyek; törölközők; pólók; dzsekik; kabátok; harisnyák.

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

 33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével), borok égetett szeszesitalok, koktélok, likőrök, pálinkák, brandyk,

 rumok, vodkák, whiskyk.

  35    Reklámozás és kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing tevékenység; reklámanyagok.

 41    Nevelés és szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek; beleértve a sportlétesítmények

üzemeltetése és szolgáltatásai; sportversenyek rendezése; stadionok bérlése; szabadidős tevékenységek nyújtása;

továbbá szórakoztatás; interneten,televíziókban, rádiókban keresztül; újság- és könyvkiadás; kulturális, sport és

 nevelés célú kiállítások szervezése.

  43    Vendéglátás, beleértve szállásadási szolgáltatásokat.

  45    Egyesületek és alapítványok sportutánpótlás-képzésre, -nevelésre és -támogatásra.

 ( 210 ) M 13 02643

 ( 220 ) 2013.09.13.

 ( 731 )  Everyday Nutrition Kft., Baja (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Természetes gyógyanyagok, élelmiszer kiegészítők (gyógyászati használatra), táplálék kiegészítők

 (gyógyászati használatra).

 29    Tartósított gyümölcsök, sült burgonya, chips, gyümölcsök, tartósított, dzsemek, fagyasztott gyümölcsök,

csemegeuborka, zöldségek, tartósított, szárított zöldségek, olajok, étkezési, sajtok,

kandírozott(cukrozott)gyümölcsök, krokett, halfilé, gyümölcsök,főtt, gyümölcskocsonya, zselé, gyümölcspép,

hal, nem élő, szójabab, tartósított, táplálkozási használatra, szezámolaj, lencse, tartósított, lekvár, májpástétom,
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olajbogyó, tartósított, olivaolaj, étkezési, savanyúságok, paradicsompüré, zöldségsaláták,gyümölcssaláták,

szardínia, lazac, tonhal, napraforgóolaj, étkezési, gomba, tartósított, halból készített ételek, gyümölcsszeletkék,

apró, hal, tartósított, halkonzervek, gyümölcskonzervek, húskonzervek, zöldségkonzervek, snack ételek(gyümölcs

alapú-),ajvár(tartósított paprika), alacsony zsírtartalmú burgonyachips-ek, élelmiszer kiegészítők (nem

 gyógyászati használatra), táplálék kiegészítők(nem gyógyászati használatra).

 30    Aprósütemény, teasütemény, cukorkaáruk, cukrászsütemények, dara emberi táplálkozásra,

édesítőszerek(természetes-), gabonakészítmények, glükóz étkezési használatra, gyümölcs coulis-k(mártások),

gyümölcsös sütemények/torták, halva(édességféle),hominy(kukoricapép vízzel vagy tejjel), húspástétomok, jeges

tea, kekszek, kenyér, kenyér kovász nélkül, macesz, ketchup(szósz), kétszersültek, kekszek, kukoricapehely,

magas protein tartalmú gabonaszeletek, majonéz, makaróni, maláta emberi fogyasztásra,malátás kekszek,

malomipari termékek, menta a cukrászat részére, mentabonbonok, mentacukorkák, metélt tészta, nudli, galuska,

méz, mustár, müzli, nádcukor szirup, paradicsomszósz, pástétomok, pattogatott kukorica, piskóták, pizzák,

ravioli, rizs,salátaöntetek, snack ételek (gabona alapú-), snack ételek(rizs alapú), sós kekszek, spagetti,

szójabab-pástétom (ételízesítő), szójaliszt, szójaszósz, szószok(ízesítőszerek, fűszeres mártások), tea alapú italok,

tea, tésztafélék, tortilla, zabhántolt/tisztított, zabalapú ételek, zabdara, zabkásaleves, tejalapú, étkezési használatra,

 zabliszt, zabpehely.

  32    Energiaitalok.

 ( 210 ) M 13 02722

 ( 220 ) 2013.09.19.

 ( 731 )  Diuss Creative Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Bertalan, Dr. Kovács Bertalan 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).

  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).

 ( 210 ) M 13 02725

 ( 220 ) 2013.09.19.

 ( 731 )  Verebélyi János, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

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

  29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek, lekvárok.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok.

 ( 210 ) M 13 02730

 ( 220 ) 2013.09.20.

 ( 731 )  Telenor Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)
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 ( 740 )  dr. Kőszegi János, Törökbálint

 ( 541 ) Hipernet 4G

 ( 511 )   38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Elektronikus desktop kiadói tevékenység;elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; élő előadások

bemutatása; feliratozása (filmek-); fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; hangfelvételek

kölcsönzése; on-line elérhetőelektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépe

hálózatból; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; zene

 összeállítása; zenei produkciók.

 42    Hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információadás,

tanácsadás és konzultáció a szénveszteség ellentételezéséről; ipari formatervezés; kézírás elemzése [grafológia];

kutatómotorok biztosítása azinternethez; 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 kapcsolatos tanácsadás;

számítógépprogramokkidolgozás; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;

 számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 13 02731

 ( 220 ) 2013.09.20.

 ( 731 )  Telenor Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Kőszegi János, Törökbálint

 ( 541 ) Hipernet

 ( 511 )   38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Elektronikus desktop kiadói tevékenység;elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; élő előadások

bemutatása; feliratozása (filmek-); fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; hangfelvételek

kölcsönzése; on-line elérhetőelektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépe

hálózatból; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; zene

 összeállítása; zenei produkciók.

 42    Hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; információadás,

tanácsadás és konzultáció a szénveszteség ellentételezéséről; ipari formatervezés; kézírás elemzése [grafológia];

kutatómotorok biztosítása azinternethez; 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 kapcsolatos tanácsadás;

számítógépprogramokkidolgozás; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;

 számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 13 02751

 ( 220 ) 2013.09.23.

 ( 731 )  Kajsza Andrea, Wolfschlugen (DE)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Munka és munkaerő közvetítés.

  44    Humán-egészségügyi ellátás.

 45    Idősek gondozása, idősek szociális ellátása bentlakás nélkül, továbbá személyes és társadalmi jellegű

 szolgáltatás (ügynöki tevékenység).
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 ( 210 ) M 13 02806

 ( 220 ) 2013.09.27.

 ( 731 )  BRAVOKER Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Bálint, Szűcs Bálint Ügyvédi Iroda, Szolnok

 ( 541 ) Alla

 ( 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).

 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).

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), élelmiszer, édesség, illatszer, háztartási vegyi- és papíráru

 nagykereskedelme; élelmiszer,édesség, illatszer, háztartási vegyi- és papíráru kiskereskedelme.

 ( 210 ) M 13 02807

 ( 220 ) 2013.09.27.

 ( 731 )  Dr. Márai Géza 50%, Gödöllő (HU)

 Csibor Géza 50%, Békés (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).

 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).

 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    Alkoholos eszenciák, alkoholos italok a sörök kivételével, alkoholos kivonatok, almaborok, aperitifek,

borok, cseresznyepálinka, emésztést elősegítő italok [tömény italok és likőrök), égetett szeszes-italok,

gyomorkeserű [bitter] italok,gyümölcskivonatok, alkoholos, gyümölcstartalmú alkoholos italok, körtebor,

 likőrök, lőre, csiger, mentalikőr, mézsör, pálinkák, rizspálinka, szeszes italok.

  42    Minőségtanúsítás.

 44    Állatok ápolása, állattenyésztés, faiskolai szolgáltatások, féregirtás a mezőgazdaságban, a kertművelésben

és az erdészetben; gyepgondozás, gyomirtás, kertészet, kertművelés, tájkertész-szolgáltatások, tájtervezés,

 virágkötészet.

 ( 210 ) M 13 02843

 ( 220 ) 2013.10.01.

 ( 731 )  BestOn-Otthon Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bacsek György, dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 6    Ablakgörgők; ablakkilincsek fémből; ablakszerelvények fémből; ablakvasalások; ajtókilincsek fémből;

ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; ajtózárak fémből; anyacsavarok

fémből; ajtókeretek fémből; biztonságifémláncok; biztonsági pénzszekrények; bútorgörgők fémből;

bútorszerelvények fémből; bűzelzáró szifonok szelepei fémből; cégtáblák, cégérek fémből; csatlakozók fémből;

csatok fémből; csavaralátétek, alátétgyűrűk fémből; csőbilincsek, konzoloképítményekhez; csőelágazások

fémből; csőtoldatok fémből; csővezetékek fémből szellőző és légkondicionáló berendezésekhez; csuklópántok

fémből; dobozok fémből; dobozok fémzárai; dróthálók; drótkötelek; drótkötelek, sodronykötelek; edényakasztók

fémből;építőanyagok fémből; építőelemek fémből; épület- vagy bútorszerelvények alpakkából [újezüstből];

ételdobozok fémből; elosztóvezetékek fémből csővezetékekhez; ereszcsatornák fémből; fémablakok; fémakasztók

ruhafogasokhoz; fémáruk (kisméretűek);fémcsavarok; fémcsövek; fémcsövek központi fűtőberendezésekhez;

fémdobozok; fémdugók; fémfóliák csomagolásra; fémgyűrűk kulcsokhoz; fémgyűrűk, szorítópántok nyelekhez;

fémhevederek tehermozgatáshoz; fémhuzalfeszítő elemek; fémhuzalok; fémkapcsok;fémkapcsok, kampók (tető)

palához; fémkapuk; fémkábelek nem elektromos célra; fémkonténerek (tároláshoz, szállításhoz); fémkosarak;

fémláncok; fémlemezek; fémlétrák; fémoszlopok, fémrudak; fémpalackok, tartályok sűrített gáz vagy folyékony

levegőtárolására; fémpántok kötözési célokra; fémpárkányok, fémereszek; fémtartályok; fémtömegcikkek; fém

kopogtatók; fém ajtókeretek; fém ablakkeretek; gombkilincsek, gombfogantyúk fémből; gyűrűs(fejű) csavarok;

házszámok fémből, nem világítóak;hegesztőpálcák fémből; horgok, kampók [fémtömegcikkek]; jelzőelemek,

szimbólumok fémből, nem világítóak és nem mechanikusak; kábelcsatlakozók fémből, nem elektromos;

kábelsaruk/kábelszorítók fémből; kádak, medencék fémből; kerékbilincsek; kéményekfémből; késnyelek fémből;

könyökcsővek fémből; kötélvégelzárók, csatlakozók fémből; kötőfonalak fémből mezőgazdasági használatra;

kulcsok; küszöbök fémből; lakatok; lambériák, falburkolatok fémből; láncok állatok számára; lefolyócsövek

fémből; lefolyók,vízlevezető csatornák fémből; levélszekrények fémből; lécek fémből; madárkalitka

(szerkezetek) fémből; páncélszekrények; pénzszekrények, perselyek (kazetták) fémből; ruhaakasztók fémből;

sarokpántok fémből; sarokvasak, szögvasak; sasszegek fémből;satupadok fémből; sátorcövekek fémből;

szegecsek, fémből; szegecsek, (gombos)tűk [fémtömegcikkek]; szelepek fémből, nem géprészek; szellőztető

ablakok, csapóablakok fémből; szerszámnyelek fémből; szerszámos dobozok fémből, üres; szerszámosládák

fémből,üres; szélkakasok fémből; szobrok fémből; szögek; szögesdrót; tartályok fémzárai; tolózárak; tolózárak

(lapos); tűzőszegek; tálcák fémből; ütközők fémből; vasáruk; vashuzal; vasszalagfeszítők [feszítőkengyelek];

vízcsövek fémből; vízvezeték szelepekfémből; zárak fémből, nem elektromos; zárak táskákhoz fémből;

 zárókupakok palackokhoz, fémből.

7    Ajtónyitó szerkezetek, elektromos; ajtózárak, elektromos; anyagmozgató gépek [berakodáshoz és

kirakodáshoz]; aprítógépek, elektromos, háztartási használatra; centrifugák (háztartási); csomagológépek; darálók

háztartási használatra, nem kézi; elektromoshegesztőkészülékek; emelő készülékek; emelőberendezések;

festékszóró pisztolyok [gépek], levegővel működtetett forrasztókészülékek, elektromos; forrasztókészülékek,

gázzal működő; forrasztólámpák; forrasztólámpák, gázzal működő; fúrógépek (elektromoskézi); fúrótokmányok

[géprészek]; fűnyírógépek; fűrészgépek; gépállványok; gyalugépek; gyümölcsprések, elektromos, háztartási

használatra; habverők, elektromos, háztartási használatra; hámozógépek; háztartási robotgépek, elektromos;

hegesztő elektródák;hegesztőgépek, elektromos; hegesztőlámpák, gázzal működő; horonymaró gépek; húsdarálók

[gépek]; italok készítésére szolgáló berendezések (elektronikus); ívhegesztő készülékek; kávédarálók, nem kézzel

működtetett; kenyérvágó gépek; keverőgépek;keverőgépek háztartási használatra (elektromos); kések

(elektromos); kompresszorok [gépek]; konzervnyitók, elektromos; konyhai gépek, elektromos; láncfűrészek;

leeresztőcsapok, víztelenítő csapok; levegőelszívó gépek; magasnyomású tisztítóberendezések;mechanikusan

működtetett, kézben tartható szerszámok; mosogatógépek; mosógépek; mosógép; nyírógépek; nyíróollók,

elektromos; őrlőgépek; porelszívó készülékek tisztítási célra; porszívók; portalanító készülékek tisztítási célra;

ragasztópisztolyok,elektromos; száraztésztagyártó gépek; szárítógépek (háztartási); szerszámgépek; szivattyúk;

szőlőprések; tágulási tartályok [géprészek]; tisztítógépek és berendezések, elektromos; tisztítókészülékek, gőzzel
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működő; töltőgépek; tűzőgépek; varrógépek;vasalógépek; vágó-, sorjázógépek; vágógépek; vésők gépekhez;

 zúzógépek, aprítógépek, törőgépek; zsákok porszívókhoz.

8    Ásók [kéziszerszámok]; aprópénzgyűjtők, aprópénztálcák; bárdok [szerszámok]; bor lefejtésére,

dekantálására szolgáló kézi eszközök; borotvapengék; borotvák, elektromos vagy nem elektromos; bőrcsipeszek

[manikűrkészletben]; cukorfogók [csipeszek];csavarhúzók; csavarkulcsok, villáskulcsok [kéziszerszámok];

csavarmenetvágók [kéziszerszámok]; csákányok; csákányok, fejtőkalapácsok [kéziszerszámok]; csigafúrók

[kéziszerszámok]; csipeszek, fogók; csiszolókorongok; csiszolókorongok [kéziszerszámok];csiszolóreszelők;

csődaraboló eszközök; csővágók [kéziszerszámok]; diótörők; drót- és fémszalag-feszítők [kéziszerszámok];

drótcsupaszítók [kézi szerszámok]; élezőeszközök; emelők; evőeszközök; evőeszközök [kések, villák és kanalak];

ezüstneműk [kések,villák és kanalak]; fakalapácsok [kéziszerszámok]; fejszék; fejszék, bárdok; fejtőkések,

faragókések [kéziszerszámok]; fenőacélok; fenőeszközök; fenőkövek kaszához; fémfúrók [kéziszerszámok];

finom csipeszek; fogók; fúrófejek [kéziszerszámok]; fúrók,kézifúrók; fúrórudak, fúróorsók; fanyírógépek

[kéziszerszámok]; fűrészek [kéziszerszámok]; fűrészlapok [kéziszerszámok részei]; gereblyék [kéziszerszámok];

gérvágó ládák [kéziszerszámok]; gyaluk; gyomirtó (villás) kapák [kéziszerszámok]; gyomkapák,irtókapák

[kéziszerszámok]; gyümölcsszedő szerszámok; hajnyíró gépek, elektromos és nem elektromos; hajsütővasak;

hasítóbárdok; húsdarálók [kéziszerszámok]; húsvágó bárdok [kések]; jégcsákányok; kacsozókések; kalapácsok

[kéziszerszámok]; kanalak;kaszakövek; kaszák; keretek kézifűrészekhez; kerti ollók; kerti szerszámok, kézzel

működtetett; kések; kézi ásók [kertészethez]; kézi emelők; kézi fúrók; kézi hajsütő eszközök; kéziszerszámok

köszörüléshez; kézzel működtetett kéziszerszámok; kis kaszák,sarlók; konzervnyitók, nem elektromos; körkések

[szerszámok]; körömcsipeszek; körömfényesítők, elektromos vagy nem elektromos; körömreszelők;

körömreszelők, elektromos; körömvágók, elektromos vagy nem elektromos; köszörűkövek, fenőkövek;

lapátok[kéziszerszámok]; lombfűrészek; lyukasztóeszközök; lyukasztógépek [kéziszerszámok]; lyukasztók

[kéziszerszámok]; macheték [hosszú élű kések]; manikűrkészletek; manikűrkészletek, elektromos; marógépek

[kéziszerszámok]; menetfúrók, menetvágók[kéziszerszámok]; merőkanalak borhoz; metszőollók, kerti ollók;

mérőszalagok [kéziszerszámok]; menetfúrók; nyeles vésők; nyírógépek [kéziszerszámok]; ollók; ostyasütő

formák; pedikűrkészletek; pengeélező eszközök; pengék [kéziszerszámok]; pikkelyezőkések; piszkavasak;

pizzavágók, nem elektromos; pörölyök [nagy kalapácsok]; pumpák [kéziszerszámok]; reszelők; reszelők

[kéziszerszámok]; reteszek, rögzítőhorgok [kéziszerszámok]; rovarirtó permetezők [kéziszerszámok];

sajtszeletelők, nem elektromos;sarlók; satuk; simítóvasak; spatulák, simítólapátok [szerszámok]; sütővasak;

szablyák; szakállnyírók; szegecselőgépek [kéziszerszámok]; szegecselők [kéziszerszámok]; szekercék; szöghúzók

[kéziszerszámok]; szögmérők [szerszámok]; szőrtelenítő csipeszek;szőrtelenítő eszközök, depilálók, elektromos

és nem elektromos; tojásszeletelők, nem elektromos; tokmányok, kaszakőtokok; tömörítő/zömítő eszközök;

tőrök; törőmozsarak; tűreszelők; vadászkések; vasalók; vágóeszközök [kéziszerszámok]; vágószerszámok;vésők

[nyesőollók]; vésőszerszámok [kéziszereszámok]; villák; villák [evőeszközök]; zöldségszeletelők; zöldségvágók;

 zsebkések, bicskák.

 11    Ágymelegítők; arcgőzölő készülékek [szaunák]; bidék; biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez

és víz- vagy gázvezetékekhez; bojlerek, nem géprészek; cumisüveg melegítők, elektromos; csapok; csepegtetők

[öntözési tartozékok]; csillárok; égők;elektromos ventilátorok személyes használatra; elszívóernyők, konyhai;

fagyasztók; fénycsövek; fénycsövek világításra; folyadékhűtő berendezések; forróvíztartályok, elektromos;

főzőedények, elektromos; főzőedények és főzőberendezések; főzőlapok, platnik;fürdőkád felszerelések; fürdőkád

garnitúrák; fürdőkádak; fürdőkályhák, fürdővíz-melegítők; fürdőszobai szerelvények; füstcsatornák, tűzcsatornák

kéményeknél; fűtőberendezések; fűtőelemek, fűtőtestek; fűtőkészülékek, elektromos; fűtőszálak,

elektromos;fűtőtestek; gázégők; gázgyújtók, gázöngyújtók; gázkazánok, gázbojlerek; gázlámpák; gyorsfőző

(nyeles) serpenyők, elektromos; hajsütők; hajszárítók; háztartási hűtőkészülékek és berendezések; hőlégfürdő

készülékek; hűtőgépek; hűtőgépek és készülékek;hűtőkészülékek és hűtőberendezések; hűtőszekrények;

illemhelyek, WC-k, hordozható; illemhelyek, WC-k [szaniteráruk]; italhűtő berendezések; izzószálas égők;

jégtartó dobozok; kádak ülőfürdőkhöz; kályhák [fűtőkészülékek]; kávéfilterek, elektromos;kávéfőzőgépek,

elektromos; kávéfőzők, elektromos; kávépörkölő gépek; kávépörkölő készülékek; kenyérkészítő gépek;
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kenyérpirítók; kenyérsütő gépek; kerékpár-fényszórók; kerékpárlámpák; keverőcsaptelepek vízvezetékekhez;

kéményajtók; kézszárító készülékekmosdókhoz; klímaberendezések; konyhai tűzhelyek, takaréktűzhelyek; kutak;

lampionok; lábmelegítők, elektromos vagy nem elektromos; lábzsákok, elektromosan fűtött; lámpaernyők;

lámpaernyőtartók; lámpaoszlopok [utcai]; lámpaüvegek; lámpák, elektromos;lámpák karácsonyfákhoz,

elektromos; lámpák világításra; lámpások világításra; LED-diódás világító berendezések; lepárló készülékek;

levegő szagtalanító készülékek; légfertőtlenítők; léghűtő berendezések; légkondicionáló berendezések;

légtisztítókészülékek és gépek; melegítő lapok; melegvizes fűtőberendezések; mennyezetvilágítások;

merülőforralók; mikrohullámú sütők [főzőkészülékek]; mosdókagylók; mosogatók, lefolyók; nyársak roston

sütéshez; nyársforgató készülékek; olajégők; olajlámpák;olajsütők, fritőzök, elektromos; ostyasütők, elektromos;

öblítőtartályok; pasztőröző berendezések; pecsenyesütő készülékek; radiátorok, elektromos; radiátorok [fűtés];

radiátorok központi fűtéshez; rekflektorok; rostok [sütőkészülékek], grillsütők;spirituszégők; sütőnyársak;

szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; szagtalanító készülékek nem

személyes használatra; szárítóberendezések; szárítókészülékek; szárítókészülékek és berendezések;

szárító/párologtatókészülékek; szellőző [légkondicionáló] berendezések; szintszabályozó szelepek tartályokhoz;

szökőkutak, díszkutak; szőnyegek, elektromos fűtésű; szűrők [háztartási vagy ipari berendezések részei]; szűrők

ivóvízhez; textilgőzölők; toalettek [WC-k];tőmítőgyűrűk vízcsapokhoz; tűzhelyek, konyhai; ventilátorok

[légkondicionálás]; vécékagylók; vécéülőkék; világító berendezések és készülékek; villanyfőzőlapok;

villanykörték; villanykörték, elektromos; vízellátási berendezések, automata; vízellátóberendezések; vízelosztó

berendezések; vízforralók, autogejzírek; vízhűtő berendezések; vízlágyító készülékek és berendezések;

vízmelegítők [készülékek]; vízszűrő berendezések; víztisztító készülékek és gépek; vízvezeték berendezések;

 WC-vízőblítőtartályok; zuhanyfülkék; zuhanyok; zseblámpák, elektromos.

 21    Állatsörték [kefeáruk és ecsetek]; alomtartó dobozok [tálcák] lakásban tartott kis állatoknak; asztaldíszek;

asztali késtartók; asztalnemű, a kések, villák és kanalak kivételével; bébifürdőkádak, hordozható;

borotvapamacsok, borotvaecsetek;borotvapamacs-tartók; borsdarálók, kézi; borstartók; cipőkanalak; cipőkefék;

cukorkásdobozok; cukortartók; cukrászati nyomózsákok; cumisüveg-melegítők, nem elektromos; csajkák, katonai

evőcsészék; csészealjak; csészék; dagasztóteknők; darálók háztartásihasználatra, kézi; demizsonok, üvegballonok;

dezodoráló készülékek személyes használatra; dobozok üvegből; dörzsölőeszközök [kefék]; dörzsszivacsok bőr

dörzsöléséhez; dugóhúzók; dugók üvegből, üvegdugók; dobozok papírtőrülközők adagolására; ecet- ésolajtartók;

edények; edények kiöntőcsőrei; edények, nem elektromosan fűtött; edénykészletek; edénymosó kefék; egérfogók;

éjjeliedények; egészségügyipapír-tartók, vécépapírtartók; eldobható tányérok; ételburák; ételdobozok;

enyvesfazekak; evőpálcikák(kínai); ecet-olajtartó üvegek; fajanszedények; fazekasáruk; fazékfedők; fecskendők

virágok és más növények öntözéséhez; fedeles serlegek; felmosórongyok; festett üveg; fémedények fagylalt és

jeges italok készítéshez; fésűk állatoknak; fésűk(elektromos); fésűtartók; flakonok [palackok]; fogkefék; fogkefék

(elektromos) fogpiszkálók; fogpiszkálótartók; fokhagymaprések [konyhai eszközök]; forgatható csemegéstálak;

formák jégkockákhoz; főzelékes tálak; főzőedények; főzőeszközök, nem elektromos;fűszertartók; grillállványok;

grillek, rostélyok [sütőeszközök]; gyertyaoltók; gyümölcsprések, nem elektromos, háztartási használatra;

habverők, nem elektromos; háztartási eszközök, kis méretű; háztartási keverőgépek, nem elektromos; háztartási

szűrők;hőcserélő folyadékokat tartalmazó ételhűtők, háztartási használatra; hőszigetelt palackok; hőszigetelt

tartályok; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez; hőszigetelt tartályok italokhoz; huzatok vasalódeszkákra;

hűtőpalackok; hűtőtáskák (hordozható), nemelektromos; illatszerfüstölők; itatóvályúk; ivóedények; ivópoharak;

jegesvödrök, hűtővödrök; kancsók; karos gyertyatartók; kaspók, nem papírból; kávédarálók, (kézi); kávéfőzők,

nem elektromos; kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek [szervizek];kávészűrők, nem elektromos;

kefeáruk; kefék; kefék tartályok tisztítására; kenyérkosarak, háztartási; kenyérvágó deszkák; kerámiák háztartási

használatra; kertészeti kesztyűk; kesztyűk háztartási használatra; ketrecek kedvtelésből tartott

állatoknak;keverőgépek, nem elektromos, háztartási használatra; keverőkanalak [konyhai eszközök]; kézi

keverőpalackok [koktél-sékerek]; kis nyársak [tűk] fémből, sütéshez; kis seprők, nem elektromos, háztartási

használatra; koktélkeverők; kompótos csészék; konyhatartályok; konyhai edénykészletek; konyhai eszközök, kis

méretű; konyhai merőkanalak; konyhai vágódeszkák; kosarak háztartási használatra; kozmetikai eszközök;
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körömkefék; kristályok [üvegáruk]; kulacsok utazóknak; korsók; lapátkák [asztalneműk];lapátkák [konyhai

eszközök]; lapos csészék, tálkák; lemezek tej kifutásának meggátlására; levesestálak; légyfogók [légycsapók];

likőröskészletek; locsolókannák, öntözőkannák; madárkalitkák; majolika; malacperselyek; medencék [tartályok];

metéltkészítőkészülékek, kézi működtetésű; mop-facsarók; morzsalapátok; mosdószivacsok; mosódeszkák;

műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; nadrágvasalók, nadrágakasztók; nyeles

cserépserpenyők; nyeles serpenyők; nyélre erősített felmosórongyok;olajsütők, nem elektromos; opálüveg;

ostyasütők, nem elektromos; öntőformák [háztartási eszkőzők]; öntözőberendezések; őntözőeszközök;

öntözőrózsák; palackalátétek, nem papírból, nem asztalneműk; palackok; papírkosarak; papírtálcák;

patkányfogók[csapdák]; piknikhez edénykészletek; piperetáskák, neszesszerek; pipetták [borkóstoláshoz];

poharak papírból vagy műanyagból; porcelándíszek; porcelánok; porított üveg dekorációs célra; porolók,

prakkerek szőnyegekhez; porrongyok; portalanító készülékek,nem elektromos; púderdobozok; reszelők

[háztartási eszközök]; rosták [háztartási eszközök]; rovarcsapdák; rovarok vonzására és elpusztítására szolgáló

elektromos eszközök; ruhaállványok szárításhoz; ruhacsipeszek; ruhafeszítők; ruhaszárító

állványok;sajtharangok; salátástálak; seprűk, seprők; serpenyők sütéshez; sikálóeszközök fémből nyeles

serpenyőkhöz; sodrófák, nyújtófák tésztákhoz; sószórók; söröskorsók; súrolópárnák konyhai használatra;

sütemény [keksz] vágók; süteményes tálcák; süteményformák;süteményvágók; sütőformák; szalvétatartók;

szalvétákhoz gyűrűk; szappanadagolók; szappandobozok; szappantartók; szarvasbőr tisztításhoz; szájzuhanyok;

szemetesládák, szemetesedények; sziták [háztartási eszközök]; szivacsok háztartási használatra;szivacstartók;

szívószálak; szobrocskák porcelánból, kerámiából, terrakottából vagy üvegből; szódavízszifonok; szórófejek

[vízporlasztó fúvókák] öntözőcsövekhez; szőnyegseprők; szűrők [passzírozók]; sámfa; szobrok porcelánból,

kerámiából, agyagból vagyüvegből; sütő alátétek; sámfák [tágítók]; tartályok háztartási vagy konyhai célokra;

tálak; tálalátétek [asztali eszközök]; tálcák; tálcák háztartási használatra; tálcák papírból, háztartási használatra;

tányérok; teafőző tojások; teaszűrők; teásdobozok;teáskannák; teáskészletek [terítékek]; tejüvegek, opálüvegek;

terráriumok, házi növénykultúrák; tisztító [fényesítő] anyagok, a papír és a kő kivételével; tisztítóeszközök, kézi

műkődtetésű; tisztítógépek és eszközök, nem elektromos, háztartásihasználatra; tisztítópárnák; tisztítórongyok;

toaletteszközök; toalettkefék, WC-kefék; tojástartók; tollseprűk; tortalapátok; tölcsérek; törlőrongyok;

törülközőtartó sínek és gyűrűk; üstök, katlanok; üstök, nem elektromos; üvegek [tartályok];üvegkancsók;

üvegmozaikok, nem építési célra; üvegnyitók, palacknyitók; üvegpalackok [tartályok]; üvegtálak; vajtartó burák;

vajtartók; vasalóállványok; vasalódeszkák; vályúk; vázák; vécépapírtartók; virágállványok [virágok

 elrendezésére]; virágcserepek;virágládák ablakba; vödrök; zárak fazékfedőkhőz; zománcozott üveg.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; beszerzői

szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi vagy reklámcélúvásárok szervezése; marketing; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; reklámozás; reklámszövegek szerkesztése; segítségnyújtás üzletvezetéshez;

számítógépes nyilvántartások kezelése; számlázás; telemarketing szolgáltatások; üzletszervezésiés üzletvezetési

 tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 210 ) M 13 02909

 ( 220 ) 2013.10.07.

 ( 731 )  Dong Shihao, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pénzes Lászlóné, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 13 02916

 ( 220 ) 2013.10.07.
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 ( 731 )  Kunság-Szesz Zrt., Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Vodka.

 ( 210 ) M 13 02917

 ( 220 ) 2013.10.07.

 ( 731 )  Nagykunhús Kft., Kunhegyes (HU)

 ( 740 )  Juhász Ádám, Tiszafüred

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Kolbászáruk.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 13 02919

 ( 220 ) 2013.10.06.

 ( 731 )  New Health Kft, Budapest (HU)

 ( 541 ) SpeedMedical

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

  39    Betegszállítás; utaskísérés.

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

berendezések köülcsönzése; 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 02923

 ( 220 ) 2013.10.08.

 ( 731 )  Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy József Levente, Budapest

 ( 541 ) BUDAPESTI TAVASZI FESZTIVÁL

 ( 511 )   16    Prospektusok, leporellók, szórólapok, könyvek, névjegyek, plakátok, zászlók papírból.

  24    Zászlók nem papírból.
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 41    Hangversenyek, kulturális rendezvények, opera és színházi előadások, zenés és prózai rendezvények,

 bemutatók, kiállítások szervezése.

 ( 210 ) M 13 02948

 ( 220 ) 2013.10.09.

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

 ( 740 )  dr. Samu Tünde, Budaörs

 ( 541 ) ZOÉ

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények

 italokhoz.

 ( 210 ) M 13 02981

 ( 220 ) 2013.10.14.

 ( 731 )  Z-Liveria Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Textíliák és textiláruk ruházati termékekhez; továbbá ágy- és asztalneműk; szövetek; törölközők; takarók;

 plédek; vászonból készült termékek.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; sportruházat; strandcikkek.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység; kereskedelmi bolthálózatok

 üzemeltetése és ezzel összefüggő reklámok, kiemelten ruházati termékek, textíliák és textiláruk vonatkozásában.

 ( 210 ) M 13 02985

 ( 220 ) 2013.10.14.

 ( 731 )  Márka Üdítőgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Likőrök.

 ( 210 ) M 13 03001

 ( 220 ) 2013.10.15.

 ( 731 )  Márka Üdítőgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   33    Likőrök.

 ( 210 ) M 13 03079

 ( 220 ) 2013.10.24.

 ( 731 )  Szekér Zsolt, Budapest (HU)

 ( 541 ) Csokicsel

 ( 511 )   30    Csokoládé.

 ( 210 ) M 13 03103

 ( 220 ) 2013.10.25.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 13 03114

 ( 220 ) 2013.10.28.

 ( 731 )  Erste Bank Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Erika, Erste Bank Zrt., Budapest

 ( 541 ) Erste MobilePay

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03117

 ( 220 ) 2013.10.28.

 ( 731 )  Bold Agro Kft., Derecske (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Gyümölcsök friss.

  32    Gyümölcslevek.

 ( 210 ) M 13 03124

 ( 220 ) 2013.10.29.

 ( 731 )  FORNAX Műszaki és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvnytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jaczó Dániel, Dr. Jaczó Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) FORNAX

 ( 511 ) 9    Számítógép programok [letölthető], számítógépek, számítógépperifériák; számítógépprogramok (rögzített),

 szoftverek (rögzített).

  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 03125

 ( 220 ) 2013.10.29.

 ( 731 )  Szabó Péter, Ajka (HU)

 ( 541 ) MOBILSAVI

 ( 511 )   35    Üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési tanácsadás.

  40    Élelmiszerek és italok tartósítása.

  41    Gyakorlati képzés (szemléltetés).

 ( 210 ) M 13 03128

 ( 220 ) 2013.10.29.

 ( 731 )  Gyöngyösi Renáta, Segesd (HU)

 ( 740 )  dr. Rába Zsolt, Rába Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) INER

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

  40    Anyagmegmunkálás (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.

 ( 210 ) M 13 03192

 ( 220 ) 2013.11.04.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Virsli.

 ( 210 ) M 13 03210

 ( 220 ) 2013.11.05.

 ( 731 )  Olgyay-Szabó Attila 100%, Balatonszemes (HU)

 ( 541 ) O-Energy R - Energy Risk Controll for Investment

 ( 511 )   35    Üzletszerzési és üzletvezetési tanácsadás.

  42    Szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 13 03212

 ( 220 ) 2013.11.05.

 ( 731 )  Short Term Capital Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) B.E.E. - Best Energy Eqiupment for new Life PrimaEnergy

 ( 511 )   11    Fűtő berendezések.
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  36    Javítási költségbecslés.

 42    Belső építészet; építési tervkészítés; építészet; építészeti konzultáció; energiatakarékossági tanácsadás;

energia audit; minőségellenőrzés; műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése;

 szakvélemények adása műszaki munkákkalkapcsolatban.

 ( 210 ) M 13 03233

 ( 220 ) 2013.11.06.

 ( 731 )  Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy József Levente, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyiáru).

 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03236

 ( 220 ) 2013.11.07.

 ( 731 )  FlexCom Kommunikációs Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektronikus készülékek személyek és mobil tárgyak, elsősorban gépkocsik helyzetének meghatározásához;

elektronikus transzponderek létesítmények biztosításához; jelző- és ellenőrző készülékek és műszerek

gépjárműveknek illetéktelenek általi használataelleni védelme érdekében, berendezések és gépek; elektronikus

helymeghatározó válaszjeladók, elsősorban műholdas és GPS rendszerekhez; navigációs készülékek,
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 számítástechnikai készülékek és alkatrészek.

 39    Személyek és mobil tárgyak helyzetének meghatározása számítógéppel; gépjárművek flottavezérlése

elektronikus navigációs és helymeghatározó készülékek segítségével; gépjárművek, hajók, berendezések, gépek

 és személyek helyzetének számítógép alapúmeghatározása.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 13 03261

 ( 220 ) 2013.11.08.

 ( 731 )  PRODO VOICE STUDIO Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Lipták Eszter, 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03262

 ( 220 ) 2013.11.08.

 ( 731 )  PRODO VOICE STUDIO Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Lipták Eszter, 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03264

 ( 220 ) 2013.11.08.

 ( 731 )  Jagasics v. Csonka Hedvig, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok

bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász; bőrszíjak; bőrszíjak [nyergesáru];

bőrtakarók [szőrmék]; dobozok bőrbő1 vagyműbőrből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantytúk

bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák

[állatbőrök]; iskolatáskák; kalapdobozok bőrbó1; kenguru gyermekek hordozására [heveder];kenguruk

[hevederek] csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek

[kis utazóládák]; ládák bőrből vagy műbőrbő1; levéltárcák; moleszkin [bőrutánzat]; műbőr; oldaltáskák,

tarisznyák; piperetáskák üresen;ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; táskák [zacskók, tasakok];

 csomagolásra bőrből; táskák; utazókészletek [bőráruk]; utazóládák; útitáskák; vállszíjak bőrből.

 24    Ágynemű; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; ágyterítők papírból; állatbőrutánzat szövetek; ajtófüggönyök;

anyagok fehérneműkhöz; asztali futók; asztalkendők textilbő1; barhent, pamutszövet; bársony; bélésanyagok

lábbelikhez; bélések [szövetek]; címkék,szövött; damaszt [szövet]; díszpárnahuzatok; előrajzolt szövetek

hímzéshez; eszpartó szövetek; falikárpitok, tapéták textilanyagból; flanel; függönykikötő zsinórok textilből;
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függönyök textilbó1 vagy műanyagból; géz [fátyolszövet]; gyapjúszőnyeg;háztartási lenvászon; hócsalán

szövetek; huzatok vécéülőkékre textilből; háló függönyök; jersey [szövet]; jutaszövetek; kalapbélések; kalikó

[pamutvászon]; kenderszövetek; kendervászon; kendők arcfesték eltávolítására, textilbő1; kötött szövetek;

krepp[szövet]; lenszövetek; lepedők; matrachuzatok; matracvásznak; mintás vászon; műselyem szövetek; nem

szőtt textíliák; nemez, filc; pamutbársony [szövet]; pamutkelmék, pamutanyagok; pamutvászon karton, kalikó;

párnahuzatok; párnahuzatok vászonból, ciha;pehelypaplan; selyemszövet; skót gyapjúszövet; szemfedők, leplek;

szövetek; szövetek textilipari használatra; tafota, taft [szövet]; textilanyagok; textilanyagok lábbelikhez; tüll; tüll

[fátyolszövet]; textil törülközők; textil arctörlők; úti takarók,plédek; vászon; vászonnemű fürdőzéshez, a ruházat

 kivételével; zefir [szövet]; zsebkendők textilanyagokból; zseníliaszövet.

 25    Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák; boák [nyakbavalók]; bodyk [alsóruházat];

bőrruházat; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek; cipők; csecsemőkelengyék, babakelengyék;

csecsemőnadrágok [ruházat]; csuklyák, kapucnik [ruházat];díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; dzsömper ruhák;

dzsörzék [ruházat]; egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; fátylak [ruházat]; fejfedők [kalapáruk];

fejszalagok [ruházat]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek;fürdőnadrágok,

úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzők; fűzők [ruházat];

fűzős bakancsok; gabardinok [ruházat]; gallérok [ruházat]; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők;

harisnyatartós cipőfűző;harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingmellek [csipkés]; ing-szatlik; ingvállak,

pruszlikok; izzadságvédő alsóneműk; izzadságfelvevő harisnyák; jelmezek; kabátok; kalapok; kesztyűk [ruházat];

készruhák; kézelők [ruházat]; kombinék [alsónemű];kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények [ruházati];

kötöttáru; lábbeli felsőrészek; lábbelik; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik; matrózblúzok; melegítők,

szvetterek; mellények; melltartók; muffok, karmantyúk [ruházat]; műbőr ruházat; nadrágok; nőiruhák;

nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; övek [ruházati]; papírruházat; papucsok; pénztartó övek [ruházat];

pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pulóverek; ruhazsebek; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sálak;

szandálok; szoknyák; szőrmebéléseskabátok; szőrmék [ruházat]; tarka selyemkendők [nyaksálak]; térdnadrágok;

térdszalagok, harisnyakötő szalagok; tógák; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők; vállszalagok; zoknik;

 zoknitartók.

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég; csokoládé;bonbon, így különösen: árpa, hántolt; árpa porrá tört; árpaliszt;

amerikai palacsinták; amerikaimogyorós cukrászsütemények; aprósütemény, teasütemény; aprósütemény;

bonbonok [cukorkák]; bors; briós; búzadara; búzaliszt; chutney [fűszeres ízesítőszer];cikória [pótkávé]; cukor;

cukorkaáruk; cukormáz süteményekhez; cukorkakészítményekkarácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; curry

fűszer]; csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládés moussee-ok [habok]; csokoládés tej [ital];

desszertmousse-ok [cukrászárú]; élesztő; élesztő ételekhez; ételízesítő fűszer]; fagylalt, jégkrém; fahéj [fűszer];

fűszerek; fűszerek ízesítők; fűszerkeverékek; gabonakészítmények; gyömbér [fűszer]; gyümölcs coulis-k

[mártások]; gyümölcskocsonya [cukrászáru];gyümölcsös sütemények/torták; húslé, mártás, szaft; ízesítőszerek;

jeges tea; jég (ehető); jég, természetes vagy mesterséges; jégfrissítő italokhoz, ételekhez; jégkrémpor; kakaó;

kakaó alapú italok; kakaós termékek; karamellák [cukorkák]; kávé, kávéalapú italok; kávépörköletlen; kávé tejjel;

kávéaromák; kekszek; kenyér; konyhasó; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kukoricaliszt; keksz; lisztek;

liszttartalmú ételek; maláta emberi fogyasztásra; malomipari termékek; manduláscukrászkészítmények; mandulás

cukrászsütemény; marcipán; melasz; menta a cukrász részére; mentabonbonok, mentacukorkák; méhpempő; méz;

mézeskalács; mustár; mustárliszt; palacsinták; paprika, őrölt [ételízesítő]; piskóták; pótkávé; pralinék;

pudingok;pálmacukor; rizs; rizssütemény; sáfrány [ételízesítő]; só élelmiszerek tartósítására; sós kekszek;

sütemények; süteménypor; süteménytészta; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szörbet [fagylalt]; tea;

 teaalapú italok; zabliszt; zellersó; zsemlék.

 32    Áloé vera italok, alkoholmentes; ásványvizek; ásványvizek [italok]; alkoholmentes aperitifek;

alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes

koktélok; gyömbérsör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,alkoholmentes; izotóniás italok; kvasz [alkoholmentes
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ital]; limonádék; lítiumos vizek; malátasör; mandulatej; mandulatej [ital]; méz alapú alkoholmentes italok;

mustok; paradicsomlevek; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; sörbetek [italok];sörcefre; sörök;

szasszaparilla [alkoholmentes ital]; szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök

 limonádékhoz; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

 ( 210 ) M 13 03265

 ( 220 ) 2013.11.08.

 ( 731 )  Jagasics v. Csonka Hedvig, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok

bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász; bőrszíjak; bőrszíjak [nyergesáru];

bőrtakarók [szőrmék]; dobozok bőrbó1 vagyműbőrből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantytúk

bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák

[állatbőrök]; iskolatáskák; kalapdobozok bőrbó1; kenguru gyermekek hordozására [heveder];kenguruk

[hevederek] csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek

[kis utazóládák]; ládák bőrből. vagy műbőrbó1; levéltárcák; moleszkin [bőrutánzat]; műbőr; olda/táskák,

tarisznyák; piperetáskáküresen;ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; táskák [zacskók, tasakok];

 csomagolásra,bőrbó1; táskák; utazókészletek [bőráruk]; utazóládák; útitáskák; vállszíjak bőrbő1.

 24    Ágynemű; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; ágyterítők papírból; állatbőrutánzat szövetek; ajtófüggönyök;

anyagok fehérneműkhöz; asztali futók; asztalkendők textilbó1; barhent, pamutszövet; bársony; bélésanyagok

lábbelikhez; bélések [szövetek]; címkék,szövött; damaszt [szövet]; díszpárnahuzatok; előrajzolt szövetek

hímzéshez; eszpartó szövetek; falikárpitok, tapéták textilanyagból; flanel; függönykikötő zsinórok textilből;

függönyök textilbó1 vagy műanyagból; géz [fátyolszövet]; gyapjúszőnyeg;háztartási lenvászon; hócsalán

szövetek; huzatok vécéülőkékre textilből; háló függönyök; jersey [szövet]; jutaszövetek; kalapbélések; kalikó

[pamutvászon]; kenderszövetek; kendervászon; kendők arcfesték eltávolítására, textilbó1; kötött szövetek;

krepp[szövet]; lenszövetek; lepedők; matrachuzatok; matracvásznak; mintás vászon; műselyem szövetek; nem

szőtt textíliák; nemez, filc; pamutbársony [szövet]; pamutkelmék, pamutanyagok; pamutvászon karton, kalikó;

párnahuzatok; párnahuzatok vászonból, ciha;pehelypaplan; selyemszövet; skót gyapjúszövet; szemfedők, leplek;

szövetek; szövetek textilipari használatra; tafota, taft [szövet]; textilanyagok; textilanyagok lábbelikhez; tüll; tüll

[fátyolszövet]; textil törülközők; textil arctörlők; úti takarók,plédek; vászon; vászonnemű fürdőzéshez, a ruházat

 kivételével; zejir [szövet]; zsebkendők textilanyagokból; zseníliaszövet.

 25    Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák; boák [nyakbavalók]; bodyk [alsóruházat];

bőrruházat; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek; cipők; csecsemőkelengyék, babakelengyék;

csecsemőnadrágok [ruházat]; csuklyák, kapucnik [ruházat];díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; dzsömper ruhák;

dzsörzék [ruházat}; egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; fátylak [ruházat]; fejfedők [kalapáruk];

fejszalagok [ruházat]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek;fürdőnadrágok,

úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzők; fűzők [ruházat];

fűzős bakancsok; gabardinok [ruházat]; gallérok [ruházat]; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők;

harisnyatartós cipőfűző;harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingmellek [csipkés]; ing-szatlik; ingvállak,

pruszlikok; izzadságvédő alsóneműk; izzadságfelvevő harisnyák; jelmezek; kabátok; kalapok; kesztyűk [ruházat];

készruhák; kézelők [ruházat]; kombinék [alsónemű];kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények [ruházati];

kötöttáru; lábbeli felsőrészek; lábbelik; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik; matrózblúzok; melegítők,

szvetterek; mellények; melltartók; muffok, karmantyúk [ruházat]; műbőr ruházat; nadrágok; nőiruhák;

nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; övek [ruházati]; papírruházat; papucsok; pénztartó övek [ruházat];

pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pulóverek; ruhazsebek; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sálak;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 6. szám, 2014.03.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M478



szandálok; szoknyák; szőrmebéléseskabátok; szőrmék [ruházat]; tarka selyemkendők [nyaksálak]; térdnadrágok;

térdszalagok, harisnyakötő szalagok; tógák; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők; vállszalagok; zoknik;

 zoknitartók.

 ( 210 ) M 13 03268

 ( 220 ) 2013.11.08.

 ( 731 )  TaxiPlus Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh László István, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )   39    Taxiszolgáltatás; személyszállítás, áruszállítás.

 ( 210 ) M 13 03279

 ( 220 ) 2013.11.08.

 ( 731 )  Miskolci Italkereskedelmi Zrt., Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz; sörök; szénsavasitalok; szódavíz; szódavizek; vizek (italok) malátasör,

 gyömbérsör, almabor, árpakivonatok sörelőállításához, ásványvizek.

 33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) borok; szeszes italok; mézsör; gyümölcstartalmú alkoholos

 italok; almabor.

 ( 210 ) M 13 03285

 ( 220 ) 2013.11.08.

 ( 731 )  Kia Motors Corporation, Seoul (KR)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Személygépkocsik; tehergépjárművek; autóbuszok; minibuszok; négykerék-meghajtású gépjárművek; zárt

rakterű tehergépjárművek; zárt rakterű kisméretű teherszállító gépjárművek (furgonok); sportcélú

haszonjárművek; erőgépek szárazföldi járművekhez; motorokszárazföldi járművekhez; személygépkocsi
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ajtókilincsek; légzsákok személygépkocsikhoz; szélvédőtörlők; motorházfedelek személygépkocsikhoz;

légpumpák személygépkocsikhoz; irányjelzők személygépkocsikhoz; párásodás elleni eszközök

személygépkocsikhoz;visszapillantó tükrök személygépkocsikhoz; lökhárítók személygépkocsikhoz;

személygépkocsi karosszériák; szélvédők; biztonsági gyermekülések személygépkocsikhoz; kormánykerekek

személygépkocsikhoz; személygépkocsi műszertáblák; kerekekszemélygépkocsikhoz; üléshuzatok

személygépkocsikhoz; biztonsági övek járművekhez; villamos hajtású járművek; szerkezeti alkatrészek és

 tartozékok személygépkocsikhoz.

 ( 210 ) M 13 03292

 ( 220 ) 2013.11.11.

 ( 731 )  Agriapipe Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) AGRIAPIPE

 ( 511 ) 6    Acélcsövek; akna rácsok, búvónyílásfedelek fémből; csatlakozók fémből; csőelágazások fémből; csőhálózat

fémből; esőtoldatok fémből; elosztóvezetékek fémből csővezetékekhez; ereszcsatornák fémből; erősítő,

merevítőanyagok fémből csövekhez; fémbélésgyűrűk; fémcsövek; fémgyűrűk; kapcsolóhüvelyek csövekhez

fémből; karimák, gallérok fémből; karmantyúk, hüvelyek; könyökcsövek fémből; lefolyócsövek fémből; lefolyók,

vízelvezető csatornák fémből; nyomócsövek fémből; szelepek fémből, nem géprészek;szorítókengyelek

csövekhez; tolózárak; tömítőfedelek fémből; utcai vízelvezetők fémből; vízcsövek fémből; vízvezeték szelepek

 fémből.

 37    Csővezetékek felszerelése és karbantartása; építés; építkezések felügyelete; gépek üzembehelyezése és

karbantartása; javítási tárgyú információk; konzultáció konstrukciókról; kútfúrás; szigetelési szolgáltatások;

 tisztítógépek kölcsönzése; útburkolás;vízszigetelés; vízvezetékszerelés; vízelvezető szivattyúk bérlése.

 42    Építési tervkészítés; építészet; építészeti konzultáció; műszaki szakértői tevékenység; műszaki

tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; vegyelemzés, kémiai

 analízis.

 ( 210 ) M 13 03293

 ( 220 ) 2013.11.11.

 ( 731 )  Agriapipe Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Acélcsövek; akna rácsok, búvónyílásfedelek fémből; csatlakozók fémből; csőelágazások fémből; csőhálózat

fémből; esőtoldatok fémből; elosztóvezetékek fémből csővezetékekhez; ereszcsatornák fémből; erősítő,

merevítőanyagok fémből csövekhez; fémbélésgyűrűk; fémcsövek; fémgyűrűk; kapcsolóhüvelyek csövekhez

fémből; karimák, gallérok fémből; karmantyúk, hüvelyek; könyökcsövek fémből; lefolyócsövek fémből; lefolyók,

vízelvezető csatornák fémből; nyomócsövek fémből; szelepek fémből, nem géprészek;szorítókengyelek

csövekhez; tolózárak; tömítőfedelek fémből; utcai vízelvezetők fémből; vízcsövek fémből; vízvezeték szelepek

 fémből.

 37    Csővezetékek felszerelése és karbantartása; építés; építkezések felügyelete; gépek üzembehelyezése és

karbantartása; javítási tárgyú információk; konzultáció konstrukciókról; kútfúrás; szigetelési szolgáltatások;

 tisztítógépek kölcsönzése; útburkolás;vízszigetelés; vízvezetékszerelés; vízelvezető szivattyúk bérlése.

 42    Építési tervkészítés; építészet; építészeti konzultáció; műszaki szakértői tevékenység; műszaki

tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; vegyelemzés, kémiai

 analízis.
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 ( 210 ) M 13 03295

 ( 220 ) 2013.11.11.

 ( 731 )  Café Frei Kft., Szécsény (HU)

 ( 740 )  dr. Fónagy Kitti, Budapest

 ( 541 ) LABOR-KÁVÉ

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 13 03308

 ( 220 ) 2013.11.12.

 ( 731 )  Orosz Attila, Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

 ( 541 ) MISS MARY WHITE

 ( 511 )  3    Vatta, vatta labda, vatta korong, kozmetikai használatra, fültisztító pálcika.

 5    Női higiéniás termékek, úgy mint tisztasági betétek, egészségügyi betétek és tamponok.

 ( 210 ) M 13 03309

 ( 220 ) 2013.11.12.

 ( 731 )  Szilvási Tibor, Anarcs (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Akkumulátorok, töltők, hordozható telefonok, telefonok és azok alkatrészei, kézi adó-vevők, kihangosító

 készülékek telefonokhoz, telefonkészülékek, tokok, telefonfóliák.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 39    Akkumulátorok, töltők, hordozható telefonok, telefonok és azok alkatrészei, kézi adó-vevők, kihangosító

készülékek telefonokhoz, telefonkészülékek, tokok, telefonfóliák, ezen termékek csomagolása, raktározása és

 szállítása.

 ( 210 ) M 13 03312

 ( 220 ) 2013.11.12.

 ( 731 )  VÁRAHÁZA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó-Strausz Dávid, Szabó-Strausz Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Váraháza

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

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

 valamennyi áru).

 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 03313

 ( 220 ) 2013.11.12.
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 ( 731 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

 ProSiebenSat.1 Media AG, Unterföhring

 ( 541 ) Az élet showja

 ( 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 03320

 ( 220 ) 2013.11.13.

 ( 731 )  Kulinária Kiadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok; asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; brosúrák, vékony fűzött könyvek; fedelek, kötések,

borítók [papíráruk]; cserélhető betétlapos iratokra ráhúzható fedőlapok; csomagolópapír; daloskönyvek;

folyóiratok; füzetek; hírlevelek; ívek(papíráruk); katalógusok; képek; képregények; kézikönyvek; könyvecskék,

füzetek; könyvek; könyvjelzők; könyvkötések; könyvkötészeti cikkek; levélpapír; magazinok, revük [időszaki

lapok]; naptárak; noteszok; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadócímkék [papíráru];

öntapadószalagok papíripari vagy háztartási használatra; prospektusok; szórólapok; újságok;

 üdvözlőlapok/kártyák; vászon könyvkötéshez.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; eladási propaganda mások

számára; hirdetések levélben megrendelve;hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes adatházisokba való rendezése;

információknak számítógépes adatházisokba való szerkesztése; kereskedelmiinformációs ügynökség;

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése;

közönségszolgálat; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok,nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása;

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

 szabadtéri hirdetés; telemarketing szolgáltatások;televíziós reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Elektronikus desktop kiadói tevékenység; élő előadások bemutatása; elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása [filmek-]; filmek gyártása,

kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók,fogadások tervezése [szórakoztatás]; fotóriportok készítése; könyvkiadás;

on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatás;

show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];szövegek kiadása [nem reklámcélú];

 szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 13 03322

 ( 220 ) 2013.11.13.

 ( 731 )  Workpositive Tanácsadó Kft., Torony (HU)
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( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03324

 ( 220 ) 2013.11.13.

 ( 731 )  PENNY MARKET KFT., Alsónémedi (HU)

 ( 740 )  dr. Murgás-Horváth Linda, Alsónémedi

 ( 541 ) Mon Amour

 ( 511 )   33    Pezsgők.

 ( 210 ) M 13 03328

 ( 220 ) 2013.11.13.

 ( 731 )  Szarvasi Mozzarella Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Mozarella sajtból lévő snack, sajtrudak

 ( 210 ) M 13 03329

 ( 220 ) 2013.11.13.

 ( 731 )  Szarvasi Mozzarella Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 ) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivő Gödölle,Kékes,Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,

 Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tejtermékek, ezen belül ricotta és ricottából lévő termékek.

 ( 210 ) M 13 03330

 ( 220 ) 2013.11.13.

 ( 731 )  Szarvasi Mozzarella Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Mascarpone sajtok.

 ( 210 ) M 13 03332
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 ( 220 ) 2013.11.13.

 ( 731 ) Great Wall Motor Company Limited (A Kínai Népköztársaság törvényei szerint alapított kínai vállalat), Baoding,

 Hebei (CN)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Aromák [eszenciaolajok]; illatszerek.

 6    Fémláncok kulcsokhoz; fémgyűrűk kulcsokhoz.

8    Szakállnyírók; borotvák, elektromos vagy nem elektromos; manikűrkészletek; csavarkulcsok, villáskulcsok

[kéziszerszámok]; kézzel működtetett kéziszerszámok; csipeszek, fogók; csavarhúzók; menetfúrók, menetvágók

 [kéziszerszámok]; kések; zsebkések, bicskák.

  11    Keresőlámpák; zseblámpák, elektromos; hajszárítók.

  12    Kerékpárpumpák; kerékpárok; babakocsik.

 14    Melltűk, brossok [ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; láncok [ékszerek]; mandzsettagombok;

kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek; tűk [ékszerek]; karkötők [ékszerek]; nyakláncok [ékszerek];

 stopperórák; órák.

 18    Táskák; iskolatáskák; névjegytartók, kártyatartók; utazóládák; hátizsákok; levéltárcák; bevásárlótáskák;

kézitáskák; útitáskák; oldaltáskák, tarisznyák; sporttáskák; aktatáskák; bőröndök, kézitáskák; ernyők, esernyők;

 esernyőbehúzó anyagok; napernyők;lovaglónyergek.

  20    Bútor; nyugágyak; székek [ülések]; palackdugók; palackzárak, nem fémből.

 21    Palackok; csajkák, katonai evőcsészék; edénykészletek; dugóhúzók; kancsók; korsók; ételdobozok;

üvegnyitók, palacknyitók; csészék; kerámiák háztartási használatra; ivóedények; likőröskészletek; ivópoharak;

teáskészletek [terítékek]; fémdobozokpapírtörülközők adagolására; hőszigetelt tartályok italokhoz; hőszigetelt

 tartályok; termoszok.

 25    Ingek; kosztümök; sporttrikók; dzsekik; pólók; kötöttáruk; gyermekruházat; ruházat, ruhaneműk;

csecsemőkelengyék, babakelengyék; kerékpáros öltözetek; brit lovagi öltözetek; lovagi védőfelszerelés; síruhák;

lábbelik; sportcipők; cipők; papucsok; sapkák;fejfedők [kalapáruk]; síkesztyűk; nyakkendők; sálak; mantillák

 [csipke fejkendők]; harisnyatartós csípőfűző.

 28    Játékok; játékszerek; méretarányosan kicsinyített járműmodellek; játék autók; rollerek; dobható korongok

[játékszerek]; golyó játékokhoz; golfütők; golftáskák kerékkel vagy anélkül; sílécek; csuklópántok; golfkesztyűk;

 térdvédők [sportcikkek]; kesztyűk[játékok tartozékai]; horgászbotok.

 ( 210 ) M 13 03333

 ( 220 ) 2013.11.13.

 ( 731 )  Papp László, Kápolnásnyék (HU)

 Tóth Árpád, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Dzsekik; fürdőnadrágok, úszónadrágok; nadrágok; öltözékek vízisíeléshez; sapkák; sportcipők; sporttrikók.

  32    Alkoholmentes italok; ásványvizek; pasztillák szénsavas italokhoz; energiaitalok.

 41    Akadémiák {oktatás); fitnesztanfolyamok vezetése; golfpályák üzemeltetése; sportfelszerelések

kölcsönzése, a járművek kivételével; sportversenyek rendezése; szimpóziumok szervezése és bonyolítása;

versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás};wakeboard oktatás; snowboard oktatás; extrémsport oktatás;

 gyakorlati képzés (szemléltetés).

 ( 210 ) M 13 03334

 ( 220 ) 2013.11.14.

 ( 731 )  United Fashion Group s.r.o., Bratislava (SK)
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 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Cipőfalva

 ( 511 )   25    Cipők; cipő résztermékek, cipő kiegészítők, kellékek.

 35    Cipők, cipő résztermékek, cipő kiegészítők, kézitáskák, táskák, bőröndök, aktatáskák, hátizsákok;

erszények, cipőápoló szerek kis - és nagykereskedelme; cipők, cipő résztermékek, cipő kiegészítők, kézitáskák,

táskák, bőröndök, aktatáskák, hátizsákok,erszények, cipőápoló szerek kis - és nagykereskedelme interneten;

reklámozás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; hirdetési helyek és hirdetési idő bérlése;

reklámanyagok és reklámszövegek publikálása és frissítése ügyfelek részére,kulturális-, szórakoztató- és

társadalmi rendezvények szervezése reklámozási és kereskedelmi célból; kereskedelmi informálás és tanácsadás

 vásárlók részére.

 39    Áruk szállítása, terjesztése, beleértve postai megrendelésre történő szállítást; áruk elosztása; áruk

 raktározása és kiszállítása; áruk csomagolása.

 ( 210 ) M 13 03335

 ( 220 ) 2013.11.14.

 ( 731 )  Medgyesi Bálint, Palotás (HU)

 ifj. Medgyesi József, Palotás (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek; illóolajok; szappanok; hajmosó szerek; fogkrémek.

 5    Gyógyhatású gyógynövény alapú készítmények; étrend kiegészítők emberek számára.

  30    Teák.

 ( 210 ) M 13 03336

 ( 220 ) 2013.11.14.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigaretta sodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 210 ) M 13 03340
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 ( 220 ) 2013.11.14.

 ( 731 )  Olajpark Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Szabóné dr. Sipos Gabriella, Miskolc

 ( 541 ) Olajpark

 ( 511 )  4    Ipari olajok és zsírok, kenőanyagok, tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket).

 ( 210 ) M 13 03341

 ( 220 ) 2013.11.14.

 ( 731 )  Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03342

 ( 220 ) 2013.11.14.

 ( 731 )  Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03345

 ( 220 ) 2013.11.15.

 ( 731 )  DTKTURBÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Hilda, Budapest

  

( 546 )

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

  35    Új és felújított turbók forgalmazása.

  37    Gépkocsik karbantartása és javítása, turbófeltöltők javítása.

 ( 210 ) M 13 03346

 ( 220 ) 2013.11.15.

 ( 731 )  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest (HU)

 ( 541 ) HREZIL

 ( 511 )   41    Oktatás, képzés.

 ( 210 ) M 13 03347

 ( 220 ) 2013.11.15.

 ( 731 )  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest (HU)

 ( 541 ) ZÉK

 ( 511 )   41    Oktatás, képzés.

 ( 210 ) M 13 03368

 ( 220 ) 2013.11.18.

 ( 731 )  GEMMA 5000bt., Piliscsaba (HU)

 ( 740 )  dr. Madari Tibor, Madari Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03371

 ( 220 ) 2013.11.19.

 ( 731 )  Magyar Fogászati Turizmus Szervező Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03379

 ( 220 ) 2013.11.20.

 ( 731 )  Jagasics v. Csonka Hedvig, Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  18    Aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok

bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász; bőrszíjak; bőrszíjak [nyergesáru];

bőrtakarók [szőrmék]; dobozok bőrből vagyműbőrből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantyúk

bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák

[állatbőrök]; iskolatáskák; kalapdobozok bőrbő1; kenguru gyermekek hordozására [heveder];kenguruk

[hevederek] csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek

[kis utazóládák]; ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák; moleszkin [bőrutánzat]; műbőr; oldaltáskák,

tarisznyák; piperetáskák üresen;ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; táskák [zacskók, tasakok];

 csomagolásra, bőrbő1; táskák; utazókészletek [bőráruk]; utazóládák; útitáskák; vállszíjak bőrből.

 24    Ágynemű; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; ágyterítők papírból; állatbőrutánzat szövetek; ajtófüggönyök;

anyagok fehérneműkhöz; asztali futók; asztalkendők textilbő1; barhent, pamutszövet; bársony; bélésanyagok

lábbelikhez; bélések [szövetek]; címkék,szövött; damaszt [szövet]; díszpárnahuzatok; előrajzolt szövetek

hímzéshez; eszpartó szövetek; falikárpitok, tapéták textilanyagból; flanel; függönykikötő zsinórok textilből;

függönyök textilből vagy műanyagból; géz [fátyolszövet]; gyapjúszőnyeg;háztartási lenvászon; hócsalán

szövetek; huzatok vécéülőkékre textilből; hálófüggönyök; jersey [szövet]; jutaszövetek; kalapbélések; kalikó

[pamutvászon]; kenderszövetek; kendervászon; kendők arcfesték eltávolítására, textilből; kötött szövetek;

krepp[szövet]; lenszövetek; lepedők; matrachuzatok; matracvásznak; mintás vászon; műselyem szövetek; nem

szőtt textíliák; nemez, filc; pamutbársony [szövet]; pamutkelmék, pamutanyagok; pamutvászon karton, kalikó;

párnahuzatok; párnabuzatok vászonból, ciha;pehelypaplan; selyemszövet; skót gyapjúszövet; szemfedők, leplek;

szövetek; szövetek textilipari használatra; tafota, taft [szövet]; textilanyagok; textilanyagok lábbelikhez; tüll; tüll

[fátyolszövet]; textil törülközők; textil arctörlők; úti takarók,plédek; vászon; vászonnemű fürdőzéshez, a ruházat

 kivételével; zefir [szövet]; zsebkendők textilanyagokból; zseníliaszövet.

 25    Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák; boák [nyakbavalók]; bodyk [alsóruházat];

bőrruházat; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek; cipők; csecsemőkelengyék, babakelengyék;

csecsemőnadrágok [ruházat]; csuklyák, kapucnik [ruházat];díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; dzsömper ruhák;

dzsörzék [ruházat}; egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; fátylak [ruházat]; fejfedők [kalapáruk];

fejszalagok [ruházat]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek;fürdőnadrágok,
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úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzők; fűzők [ruházat];

fűzős bakancsok; gabardinok [ruházat]; gallérok[ruházat]; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők;

harisnyatartós cipőfűző;harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingmellek [csipkés]; ing-szatlik; ingvállak,

pruszlikok; izzadságvédő alsóneműk; izzadságfelvevő harisnyák; jelmezek; kabátok; kalapok; kesztyűk [ruházat];

készruhák; kézelők [ruházat]; kombinék [alsónemű];kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények [ruházati];

kötöttáru; lábbeli felsőrészek; lábbelik; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik; matrózblúzok; melegítők,

szvetterek; mellények; melltartók; muffok, karmantyúk [ruházat]; műbőr ruházat; nadrágok; nőiruhák;

nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; övek [ruházati]; papírruházat; papucsok; pénztartó övek [ruházat];

pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pulóverek; ruhazsebek; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sálak;

szandálok; szoknyák; szőrmebéléseskabátok; szőrmék [ruházat]; tarka selyemkendők [nyaksálak]; térdnadrágok;

térdszalagok, harisnyakötő szalagok; tógák; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők; vállszalagok; zoknik;

 zoknitartók.

 ( 210 ) M 13 03382

 ( 220 ) 2013.11.20.

 ( 731 )  ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő Rt., Tófej (HU)

 ( 740 )  dr. Bárdos László, Dr. Erdélyi Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

  
( 546 )

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok.

 ( 210 ) M 13 03384

 ( 220 ) 2013.11.20.

 ( 731 )  ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő Rt., Tófej (HU)

 ( 740 )  dr. Bárdos László, Dr. Erdélyi Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

  ( 546 )

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok.

 ( 210 ) M 13 03391

 ( 220 ) 2013.11.21.

 ( 731 )  KERECSENY-H Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Lekvárok (dzsemek); tej és tejtermékek; konzerv; olajok, étkezési.

 30    Kávé, cukor; kenyér; fűszerek; aprósütemény, teasütemény; péksütemény; csokoládés édességek;

cukormentes csokoládé és édesség; kakaó; kakaó alapú italok; kakaós termékek; kekszek; lisztek; liszttartalmú

 ételek; pudingok;tésztafélék; zabpehely; zsemlék.

  32    Alkoholmentes gyümölcsitalok és szörpök.

 ( 210 ) M 13 03392

 ( 220 ) 2013.11.21.

 ( 731 )  IRAMKO TRADE, Budapest (HU)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyiáru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03393

 ( 220 ) 2013.11.21.

 ( 731 )  Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)

 ( 740 )  dr. Murgás-Horváth Linda, Alsónémedi

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 13 03404

 ( 220 ) 2013.11.21.

 ( 731 )  VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Fenesi Balázs, Kaposvár

 ( 541 ) HuMEDA

 ( 511 )  9    Szoftverek, rögzített.

  38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.

  44    Egészségügyi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 13 03406

 ( 220 ) 2013.11.21.

 ( 731 )  VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Fenesi Balázs, Kaposvár

 ( 541 ) VETFUSION

 ( 511 )  9    Szoftverek, rögzített.

  38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatás.

 ( 210 ) M 13 03408

 ( 220 ) 2013.11.21.

 ( 731 )  NUFARM, Gennevilliers (FR)

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

 ( 541 ) CRIMSON

 ( 511 )  5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; fungicidek, herbicidek.
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 ( 210 ) M 13 03411

 ( 220 ) 2013.11.21.

 ( 731 )  Catherine Maria Dickens-Gore, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Henriette Enikő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Zselék, lekvárok, kompótok.

  43    Időleges szállásadás; vendéglátás.

 ( 210 ) M 13 03412

 ( 220 ) 2013.11.21.

 ( 731 )  MONTIVÍZ Vízpalackozó és Forgalmazó Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Árusító automaták.

  30    Kávé.

  43    Vendéglátás; vending szolgáltatás nyújtása árusító automatákból.

 ( 210 ) M 13 03417

 ( 220 ) 2013.11.21.

 ( 731 )  Ötletgazdák 2012 Kutató Fejlesztő, Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 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).

 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).

 ( 210 ) M 13 03425

 ( 220 ) 2013.11.22.

 ( 731 )  Balaskó Tibor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok, növényi kozmetikumok.

  35    Kozmetikai készítmények forgalmazása.
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 ( 210 ) M 13 03428

 ( 220 ) 2013.11.22.

 ( 731 )  DRILL-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Sóskút (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03431

 ( 220 ) 2013.11.22.

 ( 731 )  BERNECEI-PÉK Sütőipari és Kereskedelmi Bt., Bernecebaráti (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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 03434

 ( 220 ) 2013.11.22.

 ( 731 )  Cola Trans Fuvarozási és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   12    Anyagmozgató targoncák.

 ( 210 ) M 13 03437

 ( 220 ) 2013.11.22.

 ( 731 )  Swiss Beauty Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (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).

 ( 210 ) M 13 03442

 ( 220 ) 2013.11.22.

 ( 731 )  CZETŐ Építőipari- Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Mándok (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03466

 ( 220 ) 2013.11.25.

 ( 731 )  UTT Europe Ügynöki, Kereskedelmi Kft., Budaörs (HU)

 ( 541 ) Olima

 ( 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 03470

 ( 220 ) 2013.11.25.

 ( 731 )  LUCID Pharma Kft., Gödöllő (HU)

  

( 546 )

 ( 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 03475

 ( 220 ) 2013.11.25.

 ( 731 )  COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)

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

  

( 546 )

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

joghurtitalok, túró, főleg tejből vagy tejtermékből készült natúr vagy ízesített italok, főleg tejből készített

 tejitalok, gyümölcsös tejesitalok; natúr vagy ízesített erjesztett tejes termékek.

 ( 210 ) M 13 03478

 ( 220 ) 2013.11.25.

 ( 731 )  Czakó Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  2    Festékek, kencék, lakkok; foszforeszkáló pigmentet tartalmazó festőanyagok, bevonóanyagok.

  19    Nem fém építőanyagok; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből készült hordozható szerkezetek.

  37    Építőipari kivitelezés, javítási és korszerűsítési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 03502

 ( 220 ) 2013.11.26.

 ( 731 )  Mary-Ker Pasta Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr
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( 554 )

 ( 511 )  30    Magarországról származó malomipari termékek, lisztek, lisztből és egyéb gabonaörleményekből-,

gabonakészítményekből készült termékek; tésztafélék, száraztészták; gluténmentes tésztaféleségek, különféle

 félkész tészták.

  35    Tésztaféleségek kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 13 03503

 ( 220 ) 2013.11.26.

 ( 731 )  Hettyei Norbert, Sümeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 03504

 ( 220 ) 2013.11.25.

 ( 731 )  Rossmann Magyarország Kft., Üllő (HU)

 ( 740 )  dr. Németh József, Réti, Antall 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).

 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).

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03505

 ( 220 ) 2013.11.27.

 ( 731 )  COFFEE CONCEPT KFT., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kunvári Antal, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé /zöld-nyers kávé otthoni pörkölésre/; kávé alapú italok; kávéaromák.

  35    Árubemutatás; reklámozás.
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 ( 210 ) M 13 03507

 ( 220 ) 2013.11.27.

 ( 731 )  TEKINVEST Holding Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyiáru).

 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 03508

 ( 220 ) 2013.11.27.

 ( 731 )  TEKINVEST Holding Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyiáru).

 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 03535

 ( 220 ) 2013.11.27.

 ( 731 )  Infini Consult Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 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),kutatás és fejlesztés.

 ( 210 ) M 13 03588

 ( 220 ) 2013.11.29.

 ( 731 )  MEKK Munkaerő Kölcsönző és Közvetítő Kft., Nagykőrös (HU)
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( 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).

 ( 210 ) M 13 03589

 ( 220 ) 2013.11.29.

 ( 731 )  FRUITFUL-COMPANY Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Galiger Lajos, Szekszárd

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes gyümölcsitalok, gyümölcslevek, ízesített ásványvizek, szénsavas italok, ízesített szódavizek.

 ( 210 ) M 13 03590

 ( 220 ) 2013.11.29.

 ( 731 )  INFINITY SOLUTIONS INFORMATIKAI Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szatmári Norbert ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) Imagine8

 ( 511 ) 9    Fényképészeti, mozgóképi, optikai berendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére,

továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és

egyéb, digitális rögzítésű média; számológépek,adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes

 szoftverek.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 13 03592

 ( 220 ) 2013.11.29.

 ( 731 )  Wadhwa Vikram, Vecsés (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Mindenféle alsóruházati cikkek, fehérnemű, hálóruházat, pizsama.

 ( 210 ) M 13 03595

 ( 220 ) 2013.11.29.

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

 ( 740 )  dr. Bozóki Bence, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; illatszerek; illóolajok; dezodorok és izzadásgátlók; hajápoló termékek; hajszínezők, hajfestékek,
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hajápoló folyadékok, hajhullámosító készítmények, samponok, hajkondicionálók, hajspray-k, hajporok,

hajformázók, hajlakkok, hajhabok, hajfények,hajzselék, hajhidratálók, hajvíz, hajmegőrző készítmények,

hajszárító készítmények, hajolajak, hajtonikok, hajkrémek, fürdéshez és/vagy zuhanyozáshoz használt

 készítmények; nem gyógyhatású piperekészítmények; bőrápoló készítmények; kozmetikai cikkek.

 ( 210 ) M 13 03598

 ( 220 ) 2013.11.28.

 ( 731 )  Hartai Béla 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor ügyvéd,Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, 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; árusító automaták (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); tankoló

 automaták.

 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) üzemanyag szállítás; üzemanyag raktározás.

 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); üzemanyag monitoring rendszer.

 ( 210 ) M 13 03599

 ( 220 ) 2013.11.28.

 ( 731 )  Hartai Béla 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor ügyvéd,Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AVIS IGNIS

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

 automaták.

 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) üzemanyag szállítás; üzemanyag raktározás.

 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); üzemanyag monitoring rendszer.

 ( 210 ) M 13 03610

 ( 220 ) 2013.11.29.

 ( 731 )  ETALON 2000 Kft., Nyíregyháza (HU)
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( 546 )

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

 energia italok.

 ( 210 ) M 13 03613

 ( 220 ) 2013.11.29.

 ( 731 )  Kígyó Gyógyszertári és Kereskedelmi Betéti Társaság, Gödöllő (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Letölthető elektronikus közlemények, szoftverek, alkalmazások mobiltelefonra.

 35    Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése, marketing, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, árubemutatás, eladási propaganda

 mások számára, információ és tanácsadásfogyasztóknak.

  44    Egészségügyi tanácsadás, gyógyszerészeti tanácsadás.

 ( 210 ) M 13 03627

 ( 220 ) 2013.12.02.

 ( 731 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftver programok.

 16    Brosúrák, vékony fűzött könyvek, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek,könyvek, magazinok;

hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; indigópapír; karton; kartonkötések; papírok elektrokardiográfokhoz; papír;

ívek(papíráruk); papírokregisztrálókészülékekhez; világító papír; papírszalagok vagy lyukkártyák

számítógépprogramok rögzítéséhez; papír rádiótáviratokhoz; pergamenpapír; lyukkártyák

Jacquard-szövőszékekhez; cégtáblák papírból vagy kartonból; ezüspapír, fatartalmú papír;levélpapír; nyomdaipari

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

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

(készülékekkivételével); műanyagfóliák csomagolásra; műanyag buboréklemezek csomagoláshoz vagy

kiszereléshez; nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra rakáshoz; nyomdabetűk; klisék, grafikus ábrázolások,

 hírlevelek.

 35    Ügynöki tevékenység, kereskedelmi információs ügynökségek; internetes kiskereskedelem, csomagküldés;

média, reklámszolgáltatás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; könyvvizsgálat ; könyvelés; on-line

 hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; vegyes termékkörű nagykereskedelem.

  37    Számítógép, -periféria javítás.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; tudakozók, információs szolgáltatások

(rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); rádióadás [műsorszórás]; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

 információszolgáltatás távközlésiügyekben; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval.

  40    Nyomdai előkészítő tevékenység, nyomdai szolgáltatások.

 41    Szövegek kiadása (nem reklámcélú); elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, folyóirat,

időszaki kiadvány kiadása, könyvkiadás, elektonikus desktop kiadói tevéknység; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölhetők; tördelésiszolgáltatások, nem hirdetési célokra; hangstúdiók szolgáltatásai;

 szórakoztatás.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; adatfeldolgozás,
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hosting szolgáltatások web oldalakhoz; világháló-portál szolgáltatás; számítástechnikai hardver és szoftver

 tervezés , fejlesztés, üzemeltetés, szaktanácsadás.

 ( 210 ) M 13 03628

 ( 220 ) 2013.12.02.

 ( 731 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftver programok.

 16    Brosúrák, vékony fűzött könyvek, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek,könyvek, magazinok;

hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; indigópapír; karton; kartonkötések; papírok elektrokardiográfokhoz; papír;

ívek(papíráruk); papírokregisztrálókészülékekhez; világító papír; papírszalagok vagy lyukkártyák

számítógépprogramok rögzítéséhez; papír rádiótáviratokhoz; pergamenpapír; lyukkártyák

Jacquard-szövőszékekhez; cégtáblák papírból vagy kartonból; ezüspapír, fatartalmú papír;levélpapír; nyomdaipari

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

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

(készülékekkivételével); műanyagfóliák csomagolásra; műanyag buboréklemezek csomagoláshoz vagy

kiszereléshez; nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra rakáshoz; nyomdabetűk; klisék, grafikus ábrázolások,

 hírlevelek.

 35    Ügynöki tevékenység, kereskedelmi információs ügynökségek; internetes kiskereskedelem, csomagküldés;

média, reklámszolgáltatás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; könyvvizsgálat ; könyvelés; on-line

 hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; vegyes termékkörű nagykereskedelem.

  37    Számítógép, -periféria javítás.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; tudakozók, információs szolgáltatások

(rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); rádióadás [műsorszórás]; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

 információszolgáltatás távközlésiügyekben; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval.

  40    Nyomdai előkészítő tevékenység, nyomdai szolgáltatások.

 41    Szövegek kiadása (nem reklámcélú); elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, folyóirat,

időszaki kiadvány kiadása, könyvkiadás, elektonikus desktop kiadói tevéknység; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölhetők; tördelésiszolgáltatások, nem hirdetési célokra; hangstúdiók szolgáltatásai;

 szórakoztatás.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; adatfeldolgozás,

hosting szolgáltatások web oldalakhoz; világháló-portál szolgáltatás; számítástechnikai hardver és szoftver

 tervezés , fejlesztés, üzemeltetés, szaktanácsadás.

 ( 210 ) M 13 03630

 ( 220 ) 2013.12.03.

 ( 731 )  Medeia Studio Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) BPWear

 ( 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).

 18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

 lószerszámok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 210 ) M 13 03631

 ( 220 ) 2013.12.03.

 ( 731 )  Helsinn Healthcare S.A., Lugano (CH)

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

 ( 541 ) MESULIDOLO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen gyulladás elleni gyógyszerek.

 ( 210 ) M 13 03634

 ( 220 ) 2013.12.03.

 ( 731 )  Tóth Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Ákos, Budapesti 123.sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 13 03660

 ( 220 ) 2013.12.05.

 ( 731 )  Chen Xia Ke, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Eczet Mária, Budapest

 ( 541 ) OPPO

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

 ( 210 ) M 13 03661

 ( 220 ) 2013.12.05.

 ( 731 )  Chen Xia Ke, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 13 03672

 ( 220 ) 2013.12.05.

 ( 731 )  Bojti József, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Mudra Zoltán, Hauk és Mudra Ügyvédi Iroda, Kiskőrös

  

( 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 03674

 ( 220 ) 2013.12.05.

 ( 731 )  Európa Egészségcentrum Kft., Budapest (HU)
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 ( 541 ) Alfa Egészségközpont

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 és állatok részére.

 ( 210 ) M 13 03683

 ( 220 ) 2013.12.07.

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

 ( 740 )  dr. Bozóki Bence, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )   29    Étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 13 03695

 ( 220 ) 2013.12.09.

 ( 731 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

 ( 541 ) Szerencsi Szenior

 ( 511 )  30    Csokoládéféleségek; csokoládétermékek; táblás csokoládétermékek; édességek; kekszek; ostyák; cukorkák;

 parányok.

 ( 210 ) M 13 03696

 ( 220 ) 2013.12.09.

 ( 731 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

 ( 541 ) Szerencsi Junior

 ( 511 )  30    Csokoládéféleségek; csokoládétermékek; táblás csokoládétermékek; édességek; kekszek; ostyák; cukorkák;

 parányok.

 ( 210 ) M 13 03705

 ( 220 ) 2013.12.09.

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

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 13 03708

 ( 220 ) 2013.12.10.

 ( 731 )  Tillmann Ildikó, Budaörs (HU)
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 ( 740 )  dr. Vass György, Vass és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

  30    Lisztek és más gabonakészítmények.

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

 osztályokba.

  43    Vendéglátás, étterem, gyorsétterem, időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 13 03787

 ( 220 ) 2013.12.17.

 ( 731 )  ÚJ RÓZSAKERT Építőipari és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gürtl István, Gürtl Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PIZZA ME

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 03814

 ( 220 ) 2013.12.19.

 ( 731 )  ZegaSys Informatikai-Tanácsadó és Kereskedelmi Kft., Sopron (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek; számítógépes programok orvosi döntéshozatal segítéséhez.

 41    Szakmai képzések; coaching (tréning); konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatási tárgyú

 információk; on-line elérhető elektronikus publikációk.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az ide tartozó tervezői és kutatói tevékenység;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; ezekkel kapcsolatos tanácsadás.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 03818

 ( 220 ) 2013.12.19.

 ( 731 )  HEMORAT SOL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gergely és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TESORO

 ( 511 )  29    Ajvár [tartósított paprika] alkoholban; tartósított gyümölcsök amerikai mogyoróvaj; áloé vera emberi

fogyasztásra elkészítve; burgonyaszirom; csemegeuborka; csontolaj, étkezési; datolya; dió, feldolgozott; erjesztett

tejes italok étkezési célokra;faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; feldolgozott fokhagyma; feldolgozott

halikra; fésűkagylók, nem élő; garnéla rákok, nem élő; gomba, tartósított; gyümölcskocsonya, zselé;

gyümölcskonzervek; gyümölcsök, főtt; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép;gyümölcssaláták;

gyümölcsszeletkék, apró; hagyma, tartósított; hal mousse-ok; hal, nem élő; hal, tartósított; halból készített ételek;

halfilé; halkonzervek; halliszt emberi fogyasztásra; heringek; kagylók, (ehető -), nem élő; kagylók, nem élő;

kakaóvaj;kandírozott [cukrozott] gyümölcsök; kaviár; kimchi [erjesztett zöldségételek); kókuszolaj; kókuszvaj;

kókuszzsír; kukoricaolaj; kumisz [tejes ital]; lazac; lecitin étkezési célokra; lekvár lencse, tartósított; lenmagolaj

kulináris célokra; leveskészítmények; levesek; magvak, feldolgozott; mandula, darált; margarin; mazsola;
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májpástétom; milk shake-ek [tejalapú frappé italok]; napraforgó magvak, feldolgozott; napraforgóolaj, étkezési;

olajbogyó, tartósított; olajok, étkezési; olívaolaj,étkezési; osztriga, nem élő; paradicsomlé főzéshez;

paradicsompüré; pálmamag olaj, táplálkozási használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; rákfélék,

keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő; repceolaj, étkezési; sajtok; savanyú káposzta;savanyúságok;

sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; szalonna; szardella, ajóka; szardínia; szarvasgomba, tartósított;

szárított zöldségek; szezámolaj; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójatej [tejpótló]; tej; tejes

italok,főként tejet tartalmazó; tejszín [tejtermék]; tejszínhab; tejtermékek; tengeri rákok, apró, nem élő; tofu;

tojáslikőr (alkoholmentes-); tonhal; tőzegáfonya szósz [befőtt]; vaj; vajkrém; zöldségek, főtt; zöldségek,

tartósított; zöldséges mousse-ok[habok]; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények;

zöldségsaláták; zselatin; zselék, étkezési; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához;

 zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

 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).

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

 áru).

 ( 210 ) M 13 03820

 ( 220 ) 2013.12.19.

 ( 731 )  Anhui Forklift Truck Group Co., Ltd., Hefei, Anhui (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Villás emelőtargoncák; pótkocsik; emelőkocsik; villamos targoncák;akkumulátorral hajtott targoncák;

sebességváltók szárazföldi járművekhez;alvázak szárazföldi járművekhez; hajtóművek szárazföldi

 járművekhez;forgattyúházak, karterek mint szárazföldijárművek alkatrészei, a motorok kivételével.

 ( 210 ) M 13 03828

 ( 220 ) 2013.12.19.

 ( 731 )  BCC Neo Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek; játszótéri berendezések, felszerelések gyerekeknek; vidámparki berendezések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; játszóeszközök, létesítmények

rendelkezésre bocsátása gyermekek részére; oktatási szolgáltatások nyújtása gyermekek számára játszócsoportok

útján; szabadidő eltöltésére alkalmas területek, nevezetesen játszóterek biztosítása; játékfelszerelések bérbeadása;

szórakoztatás vidámparki attrakciók formájában; szórakoztató parkok és vidámparkok; vidámparki szolgáltatások.

  43    Vendéglátás, éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 03849

 ( 220 ) 2013.12.20.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest
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( 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).

 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 03850

 ( 220 ) 2013.12.20.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

  

( 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).

 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 03851

 ( 220 ) 2013.12.20.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somogyi Áron Mátyás, Budapest

 ( 541 ) Találd meg a saját helyed!

 ( 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).

 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 03859

 ( 220 ) 2013.12.20.

 ( 731 )  K9-Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Pataki Norbert András, Dr. Pataki Norbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  16    Acéltollak, albumok, almanachok, atlaszok, betonok acélból; bélyegző (pecsét)tartó állványok; bélyegző

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

[papíráruk]; borítékok [papíráruk]; brosúrák,vékony fűzött könyvek; ceruzatoldók, ceruzahosszabbítók; cégtáblák

papírból vagy kartonból; címbélyegzők, címbélyegek; címerpajzsok [pecsétek papírból]; címkék, nem szövetből;

csekkfüzettartók; cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható] fedőlapok;dobozok kartonból vagy papírból; dossziék

[papíráruk]; egészségügyi papír; fatartalmú papír; fedelek, kötések, boríték [papíráruk]; fényképek [nyomtatott];

fényképtartók; folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek; grafikai reprodukciók; grafikusábrázolások;

gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék;

irattartók [irodai cikkek]; irattartók [papíráru]; irodai felszerelések, a bútorok kivételével; íróeszközök;

írófelszerelések;írókészletek; írókészletek [papíráruk]; írókréta; írómappák; írópalák; írószerek; írótollak;

írótollak aranyból; iskolaszerek [papíráruk]; ívek [papíráruk]; javítófolyadékok [irodai cikkek]; jegyek;

kalapdobozok kartonból; karakterek [számok és betűk];karkötők íróeszközök rögzítésére; karton; kartoncsövek,

papírlemez csövek; kartotékkartonok [papíráruk]; katalógusok; kártyák; képek; képregények; kézikönyvek;

könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; levelezőlapok; levélkosarak; levélpapír;magazinok, revük [időszaki

lapok]; matricák, lehúzóképek; másolópapír [papíráru]; naptárak; noteszok; nyomatok [metszetek]; nyomdai

betűk; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadó címkék

[papíráruk]; öntapadószalagok papíripari vagy háztartási használatra; papír; papírzsebkendők; pecsétbélyegek;

pecsételő anyagok papíripari használatra; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek;

postabélyegek; poszterek; prospektusok; radírgumik;rajzeszközök; rajzfelszerelések; rézkarcok, gravűrök;

szalvéták, papírból; számok [nyomdai karakterek]; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; színes

olajnyomatok; szobrocskák, figurák papírmaséból; szórólapok; szövegkiemelők [filctollak]; tálcákpénzérmék

rendezésére és számlálására; tányéralátétek papírból; toalettkendők papírból; toll- és ceruzatartók, asztali tollak

[irodai cikkek]; tollszárkapcsok; tollszártartók; tolltartók; tolltörlők; töltőceruzák, csavarirónok; töltőtollak;

újságok;üdvözlőlapok/kártyák; világító papír; vízfestmények, akvarellek; vonalzók rajzoláshoz; zacskók

csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez; zászlók papírból; zenélő

 üdvözlőlapok.

 18    Hámok kutyáknak; hámok szerelvényei; szájkosarak kutyáknak; nyakörvek kutyáknak; pórázok kutyáknak

 bőrből; állatok részére készült ruha.

 25    Ruházat; felsőruházat; kesztyűk (ruházat); kezeslábasok (felsőruházat); készruhák; ujjatlan kesztyűk;

vízhatlan ruházat; zoknik; övek; pénztartó övek (ruházat); sapkák; sálak; sporttrikók; pólók; svájcisapkák,

barettek; szemellenzők (sapkán);térdnadrágok; nadrágok; mellények; melegítők, szvetterek; lábszárvédők,

kamáslik; kabátok; bőrruházat; csuklyák, kapucnik (ruházat); fejfedők (kalapáruk) fejszalagok (ruházat);

felsőkabátok, felöltők; egyenruhák; pulóverek; tornaruházat; dzsekik; ingek;műbőr ruházat; kapucnis

 felsőruházat.

 28    Védőnadrágak sportolóknak (sportcikkek), védőtömések (sportruházathoz); kesztyűk (játékok tartozékai);

 játékszerek kedvtelésből tartott állatoknak, labdák játékokhoz.

  39    Mentés(i szolgáltatások).

 41    Állatidomítás; állatkertek szolgáltatásai; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kollégiumok,

internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatás; oktatási tárgyú információk; szabadidős

 létesítmények rendelkezésre bocsátása.

  43    Állatpanziók.

  45    Kisállatok felügyelete [helyben].

 ( 210 ) M 13 03861

 ( 220 ) 2013.12.21.

 ( 731 )  Avon Products, Inc., New York, New York (US)

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

 ( 541 ) AVON TŐLED LESZ GYÖNYÖRŰ
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 ( 511 )  35    Reklámozás; üzletvezetés; üzleti tevékenységek; kereskedelmi adminisztrációs és irodai szolgáltatások;

termékek háztól házig való kiskereskedelmi terjesztése és árusítása; disztribútori szolgáltatások; kiskereskedelmi

raktározási szolgáltatások;kiskereskedelmi szolgáltatások független ügynökök közvetlen értékesítése által; otthoni

teleshopping szolgáltatások; postai rendelési és katalógus szolgáltatások; interaktív kiskereskedelmi

szolgáltatások biztosítása globális számítógépes információshálózaton keresztül a szépségápolás, ruházat,

testápolási cikkek, kozmetikumok, ékszerek, személyes test- és szépségápolási termékek, étrend kiegészítők, edző

és fitnesz berendezések, sporttermékek, könyvek, műsoros videoszalagok és kazetták, cd-k ésajándéktárgyak

 területén; promóciós és reklámozási kampányszolgáltatások független ügynökök toborzása területén.

 ( 210 ) M 13 03874

 ( 220 ) 2013.12.30.

 ( 731 )  Swiss Pharma International AG, Zürich (CH)

 ( 740 )  dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ACIDOLAC

 ( 511 )  5    Diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; humán étrend kiegészítők.

 ( 210 ) M 13 03875

 ( 220 ) 2013.12.30.

 ( 731 )  Swiss Pharma International AG, Zürich (CH)

 ( 740 )  dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) STARAZOLIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 03876

 ( 220 ) 2013.12.30.

 ( 731 )  Swiss Pharma International AG, Zürich (CH)

 ( 740 )  dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KIDO GARDO

 ( 511 )  5    Diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; humán étrend kiegészítők.

 ( 210 ) M 13 03877

 ( 220 ) 2013.12.30.

 ( 731 )  Swiss Pharma International AG, Zürich (CH)

 ( 740 )  dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BOBOTIC

 ( 511 )  5    Diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; humán étrend kiegészítők.

 ( 210 ) M 14 00006

 ( 220 ) 2014.01.02.

 ( 731 )  Szuhay Viktor, Nyíregyháza (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Tengelykapcsolók és erőátviteli elemek, nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök; tengelykapcsolók,

 tengelykötések.

 12    Földi járművek temgelykapcsolói és erőátviteli alkatrészei; hajtóművek szárazföldi járművekhez;

 tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez; tengelyvégek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 14 00083

 ( 220 ) 2014.01.13.
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 ( 731 )  Pammer István, Vasszécseny (HU)

 ( 541 ) EURÓPAI BORLOVAGREND

 ( 511 )   33    Borok.

 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).

 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).

 ( 210 ) M 14 00432

 ( 220 ) 2014.02.12.

 ( 731 )  Schibsted Classified Media Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy-Baranyi Nóra, Fábry és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 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).

  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).

 ( 210 ) M 14 00433

 ( 220 ) 2014.02.12.

 ( 731 )  Schibsted Classified Media Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy-Baranyi Nóra, Fábry és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) JÓFOGÁS ZSOZSÓ

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

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

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

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

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

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

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

 társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása.

 ( 210 ) M 14 00446

 ( 220 ) 2014.02.13.

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

 ( 541 ) RINCON

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi termékek gyógyászati használatra.

  10    Orvosi készülékek és műszerek.

 ( 210 ) M 14 00447

 ( 220 ) 2014.02.13.

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

 ( 541 ) MYFETIL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 157 darab közlést tartalmaz.
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