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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 12 01621
( 220 ) 2012.05.14.
( 731 ) Bárány Attila, Százhalombatta (HU)
Kovács Gergely, Tatabánya (HU)
( 740 ) dr. Litke Ágota, Budapest
( 546 )

( 511 ) 20

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

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 12 02551
( 220 ) 2012.07.17.
( 731 ) Büki Beton Kft., Bük (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 12 03318
( 220 ) 2012.09.14.
( 731 ) Astoria - Tisza Holding Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 3

Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; valamint ajakfények,

ajakrúzsok, borotvaszappan, borotválkozás utáni arcszeszek, borotválkozó készítmények, cipészviasz,
cipészgyanta, cipőkrémek, dezodoráló szappanok,dezodorok, eszenciaolajok, fenőkövek borotvához, fertőtlenítő
szappanok, fogkrémek, fürdősók nem gyógyászati használatra, gyógyszappanok, habkő, horzsakő, illatszer
készítmények, illatszerek, izzadásgátló piperecikkek, izzadásgátló szappan, kenőcsökkozmetikai használatra,
kozmetikai bőrápoló szerek, kozmetikai ceruzák, kozmetikai festékek, kozmetikai készítmények fürdőkhöz,
kozmetikai készletdobozok, kozmetikai krémek, kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők, kozmetikai
szerek, kölnivíz,krémek bőrökhöz, krémek cipészeknek, lábizzadásgátló szappanok, lemosószerek kozmetikai
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használatra, levegőillatosító készítmények, mosdószappanok, napbarnító készítmények, napvédő készítmények,

piperecikkek, piperetejek, piperevizek, samponok, szárazsamponok.
41

Szórakoztatás, sport, kulturális tevékenységek; valamint diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célból, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése, lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú
kiállítások szervezése,üdülőtáborok szolgáltatásai.
43

Vendéglátás (élelmezés); valamint bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék;

önkiszolgáló éttermek, kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek.
( 210 ) M 12 03406
( 220 ) 2012.09.20.
( 731 ) Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó aludttej; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejoltó; tejsavó; tejszín

(tejtermék); tejszínhab; tejtermékek.
( 210 ) M 12 03785
( 220 ) 2012.10.05.
( 731 ) SÁRA BEAUTY SYSTEM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balázs Réka, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), műköröm és egyéb körömápolási termékek
nagykereskedelme; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállításokszervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), műköröm és egyéb körömápolási termékek használatával
kapcsolatos oktatás, versenyszervezés; gyakorlatiképzés (szemléltetés); oktatás; versenyek szervezése (oktatás
vagy szórakoztatás).
44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; köröm és egyéb körömápolási

termékekkelkapcsolatos tanácsadás; manikürszolgáltatások; masszázs; szépségszalonok.
( 210 ) M 12 03786
( 220 ) 2012.10.05.
( 731 ) SÁRA BEAUTY SYSTEM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balázs Réka, Budapest

M1344

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 12. szám, 2013.06.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), műköröm és egyéb körömápolási termékek
nagykereskedelme; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállításokszervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás), műköröm és egyéb körömápolási termékek használatával
kapcsolatos oktatás, versenyszervezés; gyakorlatiképzés (szemléltetés); oktatás; versenyek szervezése (oktatás
vagy szórakoztatás).
44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; köröm és egyéb körömápolási

termékekkelkapcsolatos tanácsadás; manikürszolgáltatások; masszázs; szépségszalonok.
( 210 ) M 12 03978
( 220 ) 2012.10.24.
( 731 ) dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési

oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése;közvéleménykutatás közönségszolgálat; marketing; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás;reklámszövegek publikálása;
reklámszövegek szerkesztése; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; üzleti felvilágosítás,
tájékoztatás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
38

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

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; internetes fórumok biztosítása; üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével.
41

Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-).
( 210 ) M 12 04532
( 220 ) 2012.12.15.
( 731 ) EMEMESE Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) dr. Hartai Győző, Dr. Hartai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
35

Számítógépes szoftver.
Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adóbevallások
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elkészítése; árösszevetési szolgáltatások; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;

becslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzőiszolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése) mások
számára; bérszámfejtés; eladási propaganda mások számára; elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése;
előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; gazdasági előrejelzések;hirdetési oldalak
készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; iratmásolás;
irodagépek és készülékekkölcsönzése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú
kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; konzultáció személyzeti kérdésekben;
könyvelés; könyvvizsgálat; közvéleménykutatás; kutatásokügyletekkel kapcsolatban; marketing; mások árui és
szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; on-line hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton; outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); önköltség-elemzés; piacitanulmányok; piackutatás;
segítségnyújtás kereskedelmi vagy ipari vállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák
összeállítása; szakmai konzultáció üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben;
számítógépesnyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása
pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhető
személyeknek); telemarketing szolgáltatások; titkárságiszolgáltatások; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti
információk; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.
42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;
kutatás és fejlesztés mások részére;kutatómotorok biztosítása az internethez; minőségellenőrzés; műszaki kutatás;
műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemény adása mérnöki munkákkal
kapcsolatban; 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;
számítógépesrendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver
tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok
korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása;
web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 210 ) M 13 00016
( 220 ) 2004.11.17.
( 731 ) Retractable Technologies, Inc., Little Elm, Texas (US)
( 740 ) László Áron Márk, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 10

Sebészeti, fogászati és állatgyógyászati műszerek és eszközök, orvosi műszerek és eszközök (kivéve töltött

ételtartók gyógyszerezett ételek emésztőrendszeri bejuttatására és tartók gyógyszerek bejuttatására), művégtagok,
műszemek és műfogak; ortopédcikkek; varratanyagok.
( 210 ) M 13 00029
( 220 ) 2013.01.04.
( 731 ) AGRO-LEGATO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tuller András, Tuller Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 42

Tejiparral kapcsolatos tudományos és műszaki szolgáltatások, ahhoz kapcsolódó tervezői és kutatói

tevékenység; tejjel és fejéssel kapcsolatos ipari elemző és kutató szolgáltatások; tejiparral kapcsolatos
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés ésfejlesztés.
( 210 ) M 13 00042
( 220 ) 2013.01.08.
( 731 ) Kerner Balázs Péter, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

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

( 210 ) M 13 00075
( 220 ) 2013.01.14.
( 731 ) Wareco Depo Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 13 00077
( 220 ) 2013.01.14.
( 731 ) Prizma Kulturális és Oktatási Alapítvány, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Oktatási versenyek szervezése, szórakozás.

( 210 ) M 13 00081
( 220 ) 2013.01.15.
( 731 ) Player Média Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás, internetes kereskedelem, áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelem céljából,

online hirdetői tevékenység számítógépes hálózatokon.
41

Elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, riporteri szolgáltatás, on line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők.
( 210 ) M 13 00082
( 220 ) 2013.01.15.
( 731 ) dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési

oldalak készítése; közvéleménykutatás közönségszolgálat; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton; piackutatás; rádiósreklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban;
reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;reklámügynöksések, hirdető
ügynökségek; szponzorok felkutása; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; telemarketing szolgáltatások;
üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
38

Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail, felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; internetes fórumok biztosítása; rádióadás; rádióadás
[műsorszórás]; üzenetek és képektovábbítása számítógépek segítségével; távközlési kapcsolat létesítése
számítógépes világhálóval.
41

Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-).
( 210 ) M 13 00124
( 220 ) 2013.01.17.
( 731 ) FÉG Hulladékhasznosító és Feldolgozó Zrt., Tatabánya (HU)
( 740 ) Dr. Szigeti Enikő, Szigeti Ügyvédi Iroda, Úrhida
( 546 )

( 511 ) 39
40

Hulladékok szállítása és tárolása.
Hulladék és szemét újrafeldolgozása/hasznosítása, hulladék- és szemétégetés, hulladék- és

szemétmegsemmisítés, hulladékkezelés(átalakítás), hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása.
( 210 ) M 13 00146
( 220 ) 2013.01.21.
( 731 ) Vörös Balázs Dániel, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 9

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

vezetésére, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; számítógépek; számítógépes
szoftverek.
16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

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 00208
( 220 ) 2013.01.24.
( 731 ) Országos Veterán Labdarúgó Sport Egyesület, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Dr Szalma Miklós,Szalma & Partnerei Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Egy életen át kell játszani
( 511 ) 41

Sport- és kulturális tevékenységek, sportversenyek rendezése, versenyek szervezése [oktatás vagy

szórakoztatás].
( 210 ) M 13 00217
( 220 ) 2013.01.28.
( 731 ) Deák Andrea, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Judit Csilla, Dr. Nagy Judit Csilla Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) konzultáció személyes kérdésekben személyes tanácsadás.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) coaching-ot (tréninget), oktatás, pályaválasztási tanácsadás.
( 210 ) M 13 00277
( 220 ) 2013.02.01.
( 731 ) VIASAT Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bálint Andrea, Budapest
( 541 ) Észbontók
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok
kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok
terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;
reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása;telemarketing
szolgáltatások; televíziós reklámozás.
38

Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás}; elektronikus levelezés; e-mail;

fórumok biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások; kábeltelevízós műsorszórás; műholdas átvitel;
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számítógépes terminálok közöttiösszeköttetések; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz, televíziós

műsorszórás, telexszolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online, üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segitségével, üzenetek küldése.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotómühelyek szervezése és

lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok
szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesztréning); elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;
előadóművészek szolgáltatásai; feliratozása-filmek; filmszínházi előadások; fogadások tervezése (szórakoztatás);
fotóriportok készítése; helyfoglalás show müsorra; játékfelszerelésekbérbeadása; játékkaszinók szolgáltatásai;
játékkölcsönzés; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások
(szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése
éslebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;
lemezlovasok szolgáltatásai; mozifilmek kölcsönzése; oktatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem
letölthetők; on-line játékokszolgáltatása számítógépes hálózatból; rádió-és televíziókészülékek kölcsönzése;
rádió-és televízió programok készítése; riporteri szolgáltatások; show műsorok; show-műsorok szervezése
(impresszáriók szolgáltatásai); sportjátékok lebonyolítása;szerencsejátékok; szinkronizálás; szórakoztatás;
szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú-); televíziós szórakoztatás; versenyek
szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videofilmezés; videofilmgyártás; videokamerákkölcsönzése; zene
összeállítása.
( 210 ) M 13 00286
( 220 ) 2013.02.04.
( 731 ) AGENT IMMOBILE Építőipari és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00293
( 220 ) 2013.02.06.
( 731 ) VIWA Product Europa Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Németh Zsolt, dr. Németh Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Ásványvizek; ásványvizek (italok); lítiumos vizek; szódavíz; szódavizek; vizek (italok).

( 210 ) M 13 00310
( 220 ) 2013.02.07.
( 731 ) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)
( 740 ) dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek; valamint tej, tejpor, zselésített, ízesített és habosított tej; tejtermékek, nevezetesen; tejes

desszertek, joghurtok, joghurtitalok, túró, főleg tejből vagy tejtermékből készült natúr vagy ízesített italok, főleg
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tejből készítetttejitalok, gyümölcsös tejes italok; natúr vagy ízesített erjesztett tejes termékek.

( 210 ) M 13 00339
( 220 ) 2013.02.11.
( 731 ) Második Hullám Hajózási és Szolgáltató Kft., Balatonfűzfő (HU)
Másodikhullám Sportegyesület, Balatonfűzfő (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Szakmai képzés; kisgéphajó és vitorlás oktatás, szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; vitorlás

verseny rendezés, szervezés, lebonyolítás.
( 210 ) M 13 00343
( 220 ) 2013.02.11.
( 731 ) Company Design Kereskedelmi Kft., Gyöngyös (HU)
( 740 ) dr. Hajdan Teofil Miklós, Hajdan Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; cipőfelsőrészek; cipők; cipősarkak; cipőtalpbetétek; cipővasalások;

csúszásgátlók lábbelikhez; dupla sarkok lábbelikhez; facipők; futballcipők; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzők;
fűzős bakancsok; kamáslik [bokavédők];kaplik, cipőorrok; lábbeli felsőrészek; lábbelik; magas szárú cipők;
magas szárú lábbelik; rámák lábbelikhez; sárcipők; sportcipők; sportlábbelik; strandlábbelik; talpak lábbelikhez;
tornacipők.
( 210 ) M 13 00360
( 220 ) 2013.02.12.
( 731 ) ABO MIX Zrt., Nyíregyháza (HU)
( 541 ) Aldasyl MIX
( 511 ) 5

Állatgyógyászati gyógyszerek, állatgyógyászati készítmények, aminosavak állatgyógyászati használatra;

bakteriológiai készítmények állatgyógyászati használatra; étrend-kiegészítők állatok számára; enzimek
állatgyógyászati használatra, enzimkészítményekállatgyógyászati használatra; étrend-kiegészítő enzimek,
biocidok, fertőtlenítő készítmények, fertőtlenítő [csíraölő] szerek, biológiai készítmények állatgyógyászati
használatra, gyógyhatású adalékanyagok, erősítőszerek, antibiotikumok,nyomelemkészítmények állati
fogyasztásra; savak gyógyszerészeti használatra, sók gyógyászati használatra, gombaölő szerek, fungicidek,
tápanyag adalékok, vegyi készítmények állatgyógyászati használatra, vegyi reagensek állatgyógyászati
használatra,vitaminkészítmények, gabonafélék feldolgozásának melléktermékei étrendi vagy gyógyászati
használatra, olajok gyógyászati használatra, lenmagolaj étrend-kiegészítők, zsírok gyógyászati használatra,
lenmagolaj étrend-kiegészítők, proteintáplálékkiegészítők állatoknak.
31

Takarmányok, táplálékok állatoknak.

( 210 ) M 13 00406
( 220 ) 2013.02.15.
( 731 ) Celsius Property B.V. Amsterdam (NL) Schaffhausen Branch, Schaffhausen (CH)
( 740 ) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) DIABRO
( 511 ) 5

Peszticidek, inszekticidek (rovarirtó szerek), herbicidek (gyomirtó szerek), fungicidek (gombaölő szerek).
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( 210 ) M 13 00410
( 220 ) 2013.02.18.
( 731 ) dr. Németh Gabriella, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; marketing; piaci tanulmányok; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];
közvéleménykutatás; konzultáció személyzetikérdésekben.
41

Gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások [képzés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

könyvkiadás.
45

Alternatív vitarendezési szolgáltatások; domén nevek lajstromozása [jogi szolgáltatások]; közvetítés

[személyek közötti vitákban]; szellemi tulajdon használatának engedélyezése [licencia]; szerzői jogok kezelése;
választottbírósági szolgáltatások; jogikutatás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások].
( 210 ) M 13 00427
( 220 ) 2013.02.15.
( 731 ) Gusteau Kulináris Élményműhely Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi áru).
( 210 ) M 13 00431
( 220 ) 2013.02.19.
( 731 ) Directexpress Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; követelésbehajtási ügynökségek.

( 210 ) M 13 00458
( 220 ) 2013.02.20.
( 731 ) 77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Dcont
( 511 ) 5

Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

10

Orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő készülékek.

37

Üzembe helyezési, karbantartási és javítási szolgáltatások orvosi készülékek és műszerek, vércukormérő

készülékek területén.
41

Ismeretterjesztő és oktatási anyagok publikálása elektronikus és nem-elektronikus formában, életmóddal,

egészségüggyel, vércukorszinttel kapcsolatos on-line tartalomszolgáltatások.
44

Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, on-line vércukornaplóval kapcsolatos szolgáltatások.

( 210 ) M 13 00462
( 220 ) 2013.02.20.
( 731 ) MAFRACHT Nemzetközi Hajózási, Szállítmányozási és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
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(HU)
( 740 ) Dr. M. Tóth Balázs, Dr. M. Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Mahartlog
( 511 ) 39

Áruk raktározása, áruszállítás, csomagküldemények elosztása, folyami szállítás, futárszolgálat [üzenetek

vagy áruk továbbítására], fuvarozás uszállyal, gépkocsival történő szállítás, hajórakodás, hajózási szolgáltatások,
helyfoglalás szállítássalkapcsolatban, helyfoglalás utazáshoz, helyfoglalás utazással kapcsolatban, információ
szállítással kapcsolatban, információnyújtás tárolással kapcsolatban, kamionos szállítás, komphajón történő
szállítás, közlekedési információ, látogatások tervezéseturistáknak, levélben megrendelt áruk szállítása, őrzött
értékszállítás, raktározás, tárolás, sétahajó szolgáltatások, szállítás uszállyal, szállítási logisztikai szolgáltatások,
szállítási szolgáltatások, szállítási ügynökség, szállítmányozás,személyszállítás, teheráruk kirakása,
teher(áru)-szállítás, tengeri szállítás, tengeri ügynökség, utasszállítás, ügynökség szállítmányozással
kapcsolatban, vasúti kocsik bérlete, vasúti szállítás, vízi járművek kölcsönzése, vízi járművek tárolása,
vízijárművel történő szállítás, vízi utazások szervezése, vízszolgáltatás.
( 210 ) M 13 00463
( 220 ) 2013.02.21.
( 731 ) Omega Bázis Kft., Lábatlan (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Diabetikus kenyér; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra;

diétás italok gyógyászati használatra; gyógyhatású takarmányadalékok; gyógyteák.
29

Leves készítmények; levesek; milk shake-ek (tejalapú frappé italok); tejes italok, főként tejet tartalmazó.

30

Árpa, hántolt; árpa, porrá tört; árpaliszt; csokoládés tej (ital); gabonakészítmények; kenyér; kétszersültek,

kekszek; lenmag emberi fogyasztásra; lisztek; liszttartalmú ételek; magas protein tartalmú gabonaszeletek; snack
ételek (gabona alapú).
35

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

információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információk számítógépes adatbázisokba való
rendezése; on-line hirdetői tevékenységszámítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése.
( 210 ) M 13 00464
( 220 ) 2013.02.21.
( 731 ) Huang Guo Jin, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 25

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

( 210 ) M 13 00474
( 220 ) 2013.02.22.
( 731 ) Domi Tisztított Fokhagyma Kft., Szeged (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Ételízesítők (fűszerek); fűszerkeverék; fűszer jellegű készítmények; zúzott fokhagyma; fokhagymakrém;

fűszerezett zúzott fokhagyma; fűszerezett fokhagymakrém.
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( 210 ) M 13 00494
( 220 ) 2013.02.26.
( 731 ) World Auction Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rétvári Beáta, 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).
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 00509
( 220 ) 2013.02.26.
( 731 ) NaraCamicie Hungary Kft., Püspökhatvan (HU)
( 740 ) dr. Szoboszlai Judit, Szoboszlai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Olaszországból származó ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, felsőruházat, ingek, készruhák, női ruhák,

sálak, vállkendők, nagykendők.
( 210 ) M 13 00525
( 220 ) 2013.02.28.
( 731 ) Harta-Pékség Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
35

Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér; péksütemények; pékáruk.
Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások kenyérárukkal, péksüteményekkel és egyéb pékáruval

kapcsolatban.
( 210 ) M 13 00526
( 220 ) 2013.02.28.
( 731 ) Kerese Bt., Üllő (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 3
35

Háztartási célú készítmények, edénymosószerek, tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.
Háztartási célú készítmények, edénymosószerek, tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek

kereskedelme.
( 210 ) M 13 00527
( 220 ) 2013.02.28.
( 731 ) Unit-B Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )

( 511 ) 20
24

Bútorok, pelenkázó matracok csecsemőknek, pelenkázó matracok (falra szerelhető).
Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
27

Szőnyegek.

( 210 ) M 13 00544
( 220 ) 2013.02.28.
( 731 ) Hőstop-Plastika Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 17

Szigetelő PVC függönyök, szalagok, táblák, lemezek, lengőajtók, hegesztő- és védőfüggönyök.

( 210 ) M 13 00549
( 220 ) 2013.03.01.
( 731 ) Palásti József, Kunszállás (HU)
( 740 ) dr. Sándor Péter, Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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).
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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00550
( 220 ) 2013.03.01.
( 731 ) Palásti József, Kunszállás (HU)
( 740 ) dr. Sándor Péter, Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds 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).
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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00553
( 220 ) 2013.03.01.
( 731 ) HARD-IRON MOTORKLUB, Sárvár (HU)
( 541 ) TOY RUN
( 511 ) 36

Gyűjtések szervezése; jótékonysági célú gyűjtések.
M1356
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Klubszolgáltatások; oktatási tárgyú információk; sport- és kulturális rendezvények szervezése;

lebonyolítása; szórakoztatás; versenyek szervezése; videófilmezés; fotóriportok készítése; jótékonysági
rendezvények szervezése és lebonyolítása.
( 210 ) M 13 00561
( 220 ) 2013.03.04.
( 731 ) MAXIMUM KOLOR Kft., Hernád (HU)
( 740 ) dr. Kimmel József, Fazekas és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00603
( 220 ) 2013.03.06.
( 731 ) ROGA SAS AG, Wollerau (CH)
( 740 ) dr. Rudolf Beáta, Budapest
( 541 ) DoctorFit
( 511 ) 10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
20

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

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 13 00605
( 220 ) 2013.03.06.
( 731 ) OMIKRON Informatika Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Passzív hálózati eszközök kereskedelme és kereskedelmi tevékenység.

38

Üvegszál optikai hálózatok tervezése, kivitelezése, működésének felügyelete.

42

Informatikai rendszer tervezés, üzemeltetés, informatikai mérnöki szolgáltatás.

( 210 ) M 13 00618
( 220 ) 2013.03.07.
( 731 ) McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmington, Delaware 2711 (US)
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( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) McMorning Chicken
( 511 ) 30

Csirkehúsos szendvicsek; csirkehúst tartalmazó szendvicsek, kétszersültek és kenyér.

( 210 ) M 13 00619
( 220 ) 2013.03.07.
( 731 ) McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmington, Delaware 2711 (US)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) McMorning Bacon
( 511 ) 30

Baconszalonnás szendvicsek; baconszalonnát tartalmazó szendvicsek, kétszersültek és kenyér.

( 210 ) M 13 00620
( 220 ) 2013.03.07.
( 731 ) Szalka Krisztina, Gödöllő (HU)
( 541 ) BiOKAY
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00624
( 220 ) 2013.03.07.
( 731 ) Citigroup Inc., New York, New York (US)
( 740 ) Dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) CITI WORLD PRIVILEGES
( 511 ) 35
36

Ügyfél hitelkártya hűség és jutalom programok.
Hitelkártya szolgáltatások; betéti kártya szolgáltatások.

( 210 ) M 13 00629
( 220 ) 2013.03.08.
( 731 ) Remete Pál, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Ragu, lecsó, pörkölt és chilisbab töltelékek.

30

Töltött pékáruk.

43

Éttermek.

( 210 ) M 13 00653
( 220 ) 2013.03.11.
( 731 ) Kovács Ádám Művek Egyéni Vállalkozó, Pilisborosjenő (HU)
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( 546 )

( 511 ) 3
5

Lipopoliaminoamidot tartalmazó kozmetikai cikkek, krémek, hajszeszek, arcszeszek.
Lipopoliaminoamid tartalmú étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; lipopoliaminoamidok

gyógyszerészeti használatra; lipopoliaminoamidok gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra.
16

Nyomtatványok; címkék; dobozok; zacskók csomagolásra.

( 210 ) M 13 00655
( 220 ) 2013.03.11.
( 731 ) Pizza Paradicsom Vendéglátó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Liszt és gabonakészítmények, kenyér, tésztafélék és cukrászsütemények, fagylaltfélék; ízesítők, szószok,

fűszerfélék és ételízesítők; zsemle, kétszersültek, kenyérfélék, aprósütemények, rizs; tészták; pizza; pizzaszószok;
pizzaalapok; pizzatészta; főtt-sült tészták és kész tészta-előételek.
39

Ételek házhozszállításával kapcsolatos szolgáltatások; áruk csomagolása, áruszállítás.

43

Vendéglátóipari szolgáltatások: éttermek, falatozók, kávézók, büfék és gyorséttermek; ételek elvitelre

történő kiadásával kapcsolatos szolgáltatások.
( 210 ) M 13 00671
( 220 ) 2013.03.12.
( 731 ) Horváth Attila EV, Győr (HU)
( 546 )
( 511 ) 7
8
42

Gépek és szerszámgépek (ipari és gépi szerszámok, tartozékok, gépelemek).
Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység.

( 210 ) M 13 00689
( 220 ) 2013.03.12.
( 731 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LEKADOL
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás élemiszerek és

anyagok gyógyászati használatra; táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra.
M1359
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( 210 ) M 13 00699
( 220 ) 2013.03.14.
( 731 ) CMD Pharma Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Liber Ádám, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiáru).
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
( 210 ) M 13 00704
( 220 ) 2013.03.14.
( 731 ) Scitec International S.á r.l., Luxembourg (LU)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MUSCLE ARMY
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru);
valamint emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok és
vitaminkészítmények; fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav tartalmú étrend-kiegészítők.
25

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

29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi áru); valamint tej és tejtermékek; tejsavó és egyéb tejtermékek; szójalecitin;
lenmagolaj; fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav tartalmú termékek.
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);
valamint fehérje- és/vagy karnitintartalmúitalok.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); valamint emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők,
táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok ésvitaminkészítmények; fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav
tartalmú termékek, tej és tejtermékek, tejsavó és egyéb tejtermékek, szójalecitin, lenmagolaj, valamint ruházati
cikkek forgalmazása és reklámozása.
( 210 ) M 13 00711
( 220 ) 2004.07.28.
( 731 ) The Pukka Luggage Company Limited, London (GB)
( 740 ) SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PUKKA
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Bőrből és bőrutánzatokból készült termékek; táskák, kézitáskák, sporttáskák, útitáskák; bőröndök;

kulcstartók, levéltárcák, pénztárcák; aktatáskák; övek; öltöny-és ruhatáskák; diplomatatáskák; csekkfüzettartók;
útlevéltartók; hitelkártyatartók.
( 210 ) M 13 00713
( 220 ) 2002.07.03.
( 731 ) LUNGARNO ALBERGHI S.R.L., Firenze (IT)
( 740 ) Dr. Szigeti Éva, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) GALLERY HOTEL ART
( 511 ) 43

Hotel szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; bár szolgáltatások;

snackbár szolgáltatások.
( 210 ) M 13 00714
( 220 ) 2013.03.18.
( 731 ) Black Care Kft., Budapest (HU)
( 541 ) KIWI
( 511 ) 11
41

Szolárium berendezések (napágyak).
Szépségszalonok.

( 210 ) M 13 00724
( 220 ) 2013.03.19.
( 731 ) Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Képviselő Funky
( 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).
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 00725
( 220 ) 2013.03.19.
( 731 ) Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 00726
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( 220 ) 2013.03.19.
( 731 ) Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) RISZPEKT HÁZ
( 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).
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 00755
( 220 ) 2013.03.20.
( 731 ) Yildiz Holding Anonim Sirketi, Camlica, Üsküdar, Istanbul (TR)
( 740 ) Dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Sütemények és édességek.

( 210 ) M 13 00807
( 220 ) 2013.03.27.
( 731 ) Mm vision group Kft., Érd (HU)
( 541 ) CAILI
( 511 ) 9

Szemüvegek, napszemüvegek, szemüvegkeretek és tartozékai.

( 210 ) M 13 00812
( 220 ) 2013.03.27.
( 731 ) Városi Taxi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Utasszállítás, gépkocsival történő szállítás, taxiszolgáltatás, közlekedési információ, személyszállítás,

utasszállítás.
( 210 ) M 13 00827
( 220 ) 2013.03.28.
( 731 ) Födelevics Tibor, Lajoskomárom (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 29

Hús; hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; füstölt húsok; sózott hús; főtt húsételek; felvágottak;

kolbászok; füstölt kolbászok; főtt kolbászok; lángolt kolbászok; száraz kolbászok; félszáraz kolbászok;
májpástétomok; sonka; hurkák; véres hurka; májashurka; virslik; párizsik.
35

Kereskedelmi ügyletek élelmiszerekkel kapcsolatban.

( 210 ) M 13 00861
( 220 ) 2013.04.04.
( 731 ) Salgó Center Coop Zrt., Salgótarján (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Gabonakészítmény; kekszek; sós kekszek; ropogós snackrudak.

( 210 ) M 13 00867
( 220 ) 2013.04.04.
( 731 ) dr. Ládi Szabolcs Zoltán, Balatonszepezd (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Lekvárok, dzsemek, gyümölcskonzervek.

30

Nem gyógyhatású táplálék kiegészítők, por alakú és kapszulás kiszerelésben.

32

Ásványvizek, szénsavas italok, alkoholmentes italok, gyümölcsitalok, gyümölcslevek.

( 210 ) M 13 00894
( 220 ) 2013.04.05.
( 731 ) Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
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Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 13 00925
( 220 ) 2013.04.09.
( 731 ) Nagy Viktor, Budapest (HU)
( 541 ) KULTKIKÖTŐ
( 511 ) 25
41

Pólók, sapkák, ajándéktárgyak.
Szórakoztató rendezvények, ismeretterjesztő előadások, filmvetítés, koncertek, színházi előadások,

kiállítások.
( 210 ) M 13 00955
( 220 ) 2013.04.10.
( 731 ) Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

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

áru).
( 210 ) M 13 00957
( 220 ) 2013.04.05.
( 731 ) Szent Imre Pincészet Kft., Soltszentimre (HU)
( 541 ) NAPKINCSE
( 511 ) 33

Borok, almaborok, gyümölcstartalmú alkoholos italok.

( 210 ) M 13 00961
( 220 ) 2013.04.11.
( 731 ) Oris Asset Management Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adóbevallások elkészítése; becslés kereskedelmi ügyletekben;

bérszámfejtés; gazdasági előrejelzések; import-export ügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba
való rendezése; információ és tanácsadásfogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése; könyvelés; könyvvizsgálat; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing;
on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások[üzleti segítségnyújtás];
önköltség-elemzés; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyagok terjesztése; reklámszövegek publikálása;
reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás
kereskedelmi vagyiparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása;
szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; szállodai üzletvezetés; üzleti
felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk;üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési
tanácsadás.
36

Adóval kapcsolatos becslések; alapkezelés; alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; bankügyletek;

befektetési tanácsadás; befektetési vállalkozás; betegségbiztosítás; biztosítási statisztikai szolgáltatások;
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biztosítási tanácsadás; biztosításiügynöki tevékenység; biztosítások; brókeri tevékenység; elszámolóházak;

életbiztosítás; értékbónok kibocsátása; értékek letétbe helyezése; faktorálási szolgáltatások; felszámolói
szolgáltatások, pénzügyi; hitelirodák; hitelkártya-szolgáltatások;hitelkártyák kibocsátása; információk nyújtása
biztosítási ügyekben; ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek; irodák;
[ingatlanok] bérlete; javítási költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálog-hitelezés;jótékonysági célú gyűjtések;
klíringházak; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett; kölcsönös támogatási alapok
szolgáltatásai; követelésbehajtási ügynökségek; lakásbérlet; lakásügynökségek; lakbérbehajtás;
mezőgazdaságiingatlanok bérlete; numizmatikai értékbecslés; óvadék, kezesség; pénzalapok elektronikus
átutalása; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információk
nyújtása; pénzügyi menedzsment; pénzügyiszponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; pénzváltás; régiségek
értékbecslése; részletfizetéses hitelnyújtás; szállásügynökségek [apartmanok]; széfletét szolgáltatások;
takarékpénztárak szolgáltatásai; telebank szolgáltatások; tőkekihelyezés,tőkeberuházás; tőzsdei árfolyamjegyzés;
tőzsdeügynöki tevékenység; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése; tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek
kibocsátása; vagyonkezelés; vámügynöki tevékenység; zálogkölcsönzés.
41

Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; oktatás; oktatási tárgyú információk;
oktatási vizsgáztatás.
( 210 ) M 13 01023
( 220 ) 2013.04.17.
( 731 ) Pelikán József Egyéni Vállalkozó, Dabas (HU)
( 740 ) dr. Magyarfalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

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

szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 01024
( 220 ) 2013.04.17.
( 731 ) Tubus Kft, Hajdúdorog (HU)
( 740 ) dr. Magyarfalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
M1365

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 12. szám, 2013.06.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
40

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

( 210 ) M 13 01025
( 220 ) 2013.04.17.
( 731 ) "Karácsony" Kft., Debrecen-Haláp (HU)
( 740 ) dr. Tiber Péter, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi áru).
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
31

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

állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára;
maláta.
( 210 ) M 13 01027
( 220 ) 2013.04.17.
( 731 ) "VI-BOLD NEU" Kft., Vonyarcvashegy (HU)
( 740 ) dr. Magyarfalfi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VI-BOLD
( 511 ) 6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
20

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

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 13 01028
( 220 ) 2013.04.17.
( 731 ) Szalai Gép Kft, Kunfehértó (HU)
( 740 ) dr. Magyarfalfi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37

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

szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 13 01030
( 220 ) 2013.04.17.
( 731 ) Aszódi Krisztina, Budapest (HU)
dr. Kanakaridisz Nikosz, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 14

Nemesfémekből készült dísztárgyak, kegyeleti tárgyak.

21

Műtárgyak, dísztárgyak, kegyeleti emléktárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből.

45

Gyászszertartásokkal kapcsolatos szolgáltatások.

( 210 ) M 13 01036
( 220 ) 2013.04.18.
( 731 ) Hazai Fizetési rendszerek Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Boóc Ádám, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, 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).
( 210 ) M 13 01037
( 220 ) 2013.04.18.
( 731 ) FotoZone SnD Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek; internetről letölthető számítógépes játékprogramok [szoftverek]; számítógépes

játékprogramok [szoftver].
16

Könyvek; nyomdaipari termékek; kártyák; játékokhoz kapcsolódó füzetek; számítógépes játék leírása;

kézikönyvek videojátékokhoz; stratégiai útmutató könyvek kártyajátékokhoz; videojátékokhoz kapcsolódó
magazinok.
28

Játékok; játékkártyák; társas játékok; táblajátékok; játék babák.

41

Szórakoztatás; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; az Internet segítségével használható

elektronikus játék szolgáltatások és versenyek; elektronikus játékeszközök kölcsönzése; elektronikus könyvek és
folyóiratok on-line kiadása;interneten és elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül elérhető több szereplős
számítógépes játékok rendezése; számítógépes játék általi szórakoztatási szolgáltatások.
( 210 ) M 13 01041
( 220 ) 2013.04.18.
( 731 ) Sabar-dűlő Borház Kft., Badacsonytördemic (HU)
( 740 ) dr. Pankotai Zoltán, Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

( 511 ) 33
áru).

( 210 ) M 13 01048
( 220 ) 2013.04.18.
( 731 ) Blue Seven Group Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Derzsi Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) Bye I's
( 511 ) 1

Jégmentesítő szerek, hó mentesítő szerek, csúszásgátló szerek.

( 210 ) M 13 01063
( 220 ) 2013.04.19.
( 731 ) Dr. Menyhei Ákos, Budapest (HU)
Dr. Hajdú György Gyula, Budapest (HU)
( 740 ) Hajdu & Menyhei Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; szakmai konzultációk üzleti

ügyekben.
36

Pénzügyi ügyletek; adóval kapcsolatos becslések; adósságrendezési szolgáltatások.

45

Jogi szolgáltatások; mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű

szolgáltatások; alternatív vitarendezési szolgáltatások; iparjogvédelmi figyelő szolgálat; iparjogvédelmi
tanácsadás; jogi kutatás; képviseletjogvitákban [jogi szolgáltatások]; közvetítés [személyek közötti vitákban];
számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon használatának engedélyezése
[licencia]; személyes háttéradatok vizsgálata; szerzői jogok kezelése.
( 210 ) M 13 01084
( 220 ) 2013.04.23.
( 731 ) OTP Fáy András Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Essősyné dr. Nagy Henriett (Nagy Henriett Ügyvédi Iroda), Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

Kerámia bögre, edények, dobozok, üvegtárgyak, kerámiák háztartási használatra, kulacsok, malacperselyek,

poharak papírból vagy műanyagból, porcelándíszek, üvegpalackok.
25

Pólók, sapkák, hátizsák, textil telelefon tok (mobil telefon tok), textil táska, nyakkendő, sálak, övek,

pénztartó övek, felsőruházat, dzsekik.
41

Oktatás, pénzügyi gazdasági ismeretek oktatása, előadások, tréningek, ismeretterjesztés, felvilágosítás,

pénzügyi ismeretek tanítása.
( 210 ) M 13 01085
( 220 ) 2013.04.23.
( 731 ) Duna-Dráva Cement Kft., Vác (HU)
( 740 ) dr. Sztankó Ágnes, Kulcsár és Sztankó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Cement, cementlapok, beton, padlók nem fémből, járólapok nem fémből, burkolólapok építéshez nem

fémből, burkolólemezek nem fémből, burkolólapok nem fémből, bevonatok (építőanyagok), belső borítólemezek
nem fémből építési célokra, tűzálló építőanyagok nemfémből.
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezési kutatási tevékenység;

minőségellenőrzés, műszaki szakértői tevékenység, műszaki kutatás, építészet.
( 210 ) M 13 01089
( 220 ) 2013.04.23.
( 731 ) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein (DE)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) INVIGA
( 511 ) 5

Kártékony állatok irtására és ellenük való védekezésre szolgáló készítmények; rovarirtó szerek; gombaölő

szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); féregirtó szerek.
( 210 ) M 13 01103
( 220 ) 2013.04.24.
( 731 ) Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SOAD
( 511 ) 3

Fehérítő készítmények és más mosodai célokra szolgáló anyagok, öblítőszerek fehér- és asztalneműhöz,

folttisztító szerek; tisztító-, fényesítő-, súroló és csiszolószerek, vegyszerek fém, zománcozott fémlemez, fa,
parafa, porcelán,kerámia, üveg, műanyag,bőr és textíliák tisztításához; folteltávolító szerek; szappanok nem
személyes használatra, illatszerek, illóolajak.
5
21

Fertőtlenítő és dezodoráló szerek nem személyes használatra, légfrissítő és levegőszagtalanító készítmények.
Szivacsok, kefék (az ecsetek kivételével); tisztítórongyok, takarítóeszközök; kézzel működtetett

takarítóeszközök, egészségügyi tisztítószer, fertőtlenítőszer és légfrissítő adagolók.
( 210 ) M 13 01104
( 220 ) 2013.04.25.
( 731 ) Logosz Elegant Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Cégalapítás; székhelyszolgáltatás.

36

Könyvelés.

40

Bélyegző készítés.

( 210 ) M 13 01381
( 220 ) 2013.05.21.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) BIZUMA
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 01382
( 220 ) 2013.05.21.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) YODRAXAN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 01383
M1369

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 12. szám, 2013.06.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 220 ) 2013.05.21.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) PRIBELLIN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 94 darab közlést tartalmaz.

M1370

