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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 11 02652
( 220 ) 2011.08.22.
( 731 ) Zákányi Róbert, Budapest (HU)
( 740 ) Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KAMRA
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

38

Távközlés.

( 210 ) M 12 04414
( 220 ) 2012.11.30.
( 731 ) SZATMÁR LAND Kft., Fábiánháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Állatgyógyászati szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok részére.

( 210 ) M 13 00742
( 220 ) 2013.03.19.
( 731 ) Kulutácz Krisztina, Mohács (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal, baromfi- és vadhús; húskivonatok; füstöltáru termékek, kolbász, szalámi, sonka, tepertő,

tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok, kompótok, tojások, tej és tejtermékek,
étkezési olajok és zsírok.
33

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

áru).
( 210 ) M 13 01040
( 220 ) 2013.04.18.
( 731 ) Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., Nagyigmánd (HU)
( 546 )
( 511 ) 31

Tápanyagok állatok számára.

( 210 ) M 13 01073
( 220 ) 2013.04.22.
( 731 ) Matyi Dezső, Budapest (HU)
( 541 ) Lexa
( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
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hanglemezek.
16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek;

anyagok művészek részére; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
28

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, karácsonyfadíszek.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, on-line kereskedelem.

41

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

( 210 ) M 13 01166
( 220 ) 2013.05.02.
( 731 ) dr. Hummel Zoltán, Pécs (HU)
( 740 ) dr. Papócsi Katalin, Budapest
( 541 ) PRIMBIOTIC
( 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); mikrobiológiai eredetű cellulózt tartalmazó termékek étkezési célra.
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);
mikrobiológiai eredetű cellulózt tartalmazó termékek étkezési célra.
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); mikrobiológiai eredetű
cellulózt tartalmazó termékek étkezési célra.
( 210 ) M 13 01376
( 220 ) 2013.05.21.
( 731 ) Bonbonetti Choco Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csabai Marianna, Csabai, Lindner és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nosztalgia Szaloncukor
( 511 ) 30

Szaloncukor és alapanyagai (amelyek ebbe az osztályba tartoznak).

( 210 ) M 13 01443
( 220 ) 2013.05.27.
( 731 ) Rumi-Szamosi Beáta, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Medgyesi Mónika, Budapest
( 541 ) A Forrás Válasza- AFV
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

Spirituális szolgáltatások; vallási szolgáltatások; szellemi-spirituális iránymutatásokhoz kapcsolódó

tanácsadás; spirituális fejlesztés; spirituális irányítás.
( 210 ) M 13 01572
( 220 ) 2013.06.03.
( 731 ) Király Róbert, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Szabó István, Szeged
( 546 )
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Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 13 01576
( 220 ) 2013.06.04.
( 731 ) Pham Anh Tuan, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dukkon Zsolt, DUKKON Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
30

Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
Kávé, tea, kakaó (csokoládé, csokoládéalapú termék) és kávépótló szerek; tápióka és szágó, péksütemények

és cukrászsütemények (amerikai palacsinta, amerikai mogyorós cukrászsütemény, aprósütemény, teasütemény,
aprósütemények; gyümölcskocsonya, zselé,gyümölcsös sütemények, kekszek, mandulás cukrászkészítmény,
mandulás cukrászsütemény, marcipán, mézeskalács, palacsinták, piskóták, pralinék, pudingok, halva,
sütemények, töltött cukorkák, fondan) fagylaltok; cukor (cukorkaáruk, karamellák, bonbonok,mentabonbonok,
mentacukorkák), méz, melaszszirup; jég (jégből készült édességek).
( 210 ) M 13 01578
( 220 ) 2013.06.04.
( 731 ) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm (DE)
( 740 ) dr. Krajnyák András, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Nyomtatványok, reklámújságok, reklámanyagok és prospektusok; hirdetőanyagok, nevezetesen minták

hirdetésekhez.
35

Reklámozás; reklámozás szórólapokkal, szóróanyagokkal és prospektusokkal; információk közzététele az

interneten, nevezetesen fogyasztási cikkekre vonatkozó információk közzététele, információ és tanácsadás
fogyasztóknak, vevőszolgálati közlemények;eladási propaganda.
( 210 ) M 13 01759
( 220 ) 2013.06.19.
( 731 ) COFIDIS Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)
( 541 ) Fapados Kölcsön
( 511 ) 36

Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység;

hitelirodák; hitelkártya szolgáltatások; hitelkártyák kibocsátása; információk nyújtása biztosítási ügyekben;
jelzálog-hitelezés; kölcsön [finanszírozás];kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett; pénzügyi információk
nyújtása; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetéses
hitelnyújtás; telebank szolgáltatások; tőkekihelyezés, tőkeberuházás;tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése;
zálogkölcsönzés.
( 210 ) M 13 01764
( 220 ) 2013.06.19.
( 731 ) Duna Italkereskedő Ház Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Takács Judit, Dunakeszi
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( 546 )

( 511 ) 32

Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok, (ízesített ásványvízek).

( 210 ) M 13 01765
( 220 ) 2013.06.19.
( 731 ) Vacer Trade Bt., Kecskemét (HU)
( 740 ) Takács Judit, Dunakeszi
( 546 )

( 511 ) 32

Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok, (ízesített ásványvízek).

( 210 ) M 13 01970
( 220 ) 2013.07.11.
( 731 ) Mirage-Plussz Bt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Étkezde, bár, vendéglátás, önkiszolgáló éttermek, gyorsétterem, étkezde.

( 210 ) M 13 02003
( 220 ) 2013.07.12.
( 731 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Edina Mária, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok
kivételével).
35

Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok

terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 210 ) M 13 02060
( 220 ) 2013.07.17.
( 731 ) S.C. MobilRo S.R.L., Oradea (RO)
( 740 ) dr. Nemes Imre Zsolt, Debrecen
( 541 ) sweet garden
( 511 ) 31

Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más
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osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

számára; maláta; (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru) aloé vera növények; bab,
friss; bors, paprika (növény); búza; cserjék; csírák növénytani célokra; déligyümölcsök; diófélék (gyümölcsök);
fatörzsek; fák (növények); gyep természetes; gyümölcsfák, szőlőfajták; bogyósgyümölcsűek; egzotikus
növények; dísznövények; cserepes rózsák; rózsák-gyökércsomagolt; virághagymák; magvak.
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás) csomagküldő kiskereskedelemi szolgáltatás.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyiszolgáltatás) kertészet; kertművelés, kerttervezés; kertépítés; kert karbantartás; élő (növény)
burkolatok kialakítása.
( 210 ) M 13 02083
( 220 ) 2013.07.19.
( 731 ) Veres János András, Csanytelek (HU)
( 740 ) dr. Török Béla, Szeged
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 02153
( 220 ) 2013.07.25.
( 731 ) Salva Vita Alapítvány, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
2

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

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
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).
4

Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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szereplő valamennyi áru).

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).
6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,
keltetőgépek; árusító automaták (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
8

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
10

2013.05.28-ai belső elsőbbséggel: Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és

műszerek,művégtagok, műszemek és műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (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).
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).
15

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

16

2013.05.28-ai belső elsőbbséggel: Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem

tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyvkőtészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek,
papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagokművészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek
(bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok
(amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék.(az osztály betűrend szerintijegyzékében
szereplő valamennyi áru).
17

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

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és
szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
18

2013.05.28-ai belső elsőbbséggel: Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők; sétapálcák;
ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
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2013.05.28-ai belső elsőbbséggel: Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből,

fűzfavesszőből, szaruból, csontbó!, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból,
tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagyműanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba (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).
22

Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
23

Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
24

2013.05.28-ai belső elsőbbséggel: Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és

asztalneműk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

2013.05.28-ai belső elsőbbséggel: Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi áru).
26

2013.05.28-ai belső elsőbbséggel: Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok

ésfűzőlyukak; gombostük és tük; művirágok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
27

Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékényekés nádfonatok, linóleum, és máspadlóburkolatok;nem textil

falikárpitok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
28

2013.05.28-ai belső elsőbbséggel: Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak

más osztályokba; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
29

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

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

2013.05.28-ai belső elsőbbséggel: Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka, szágó; lisztek és más

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

Gabonamagok, 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

2013.05.28-ai belső elsőbbséggel: Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készitmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (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).
37

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

szolgáltatás).
38

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

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).

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
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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).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére (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 13 02243
( 220 ) 2013.08.05.
( 731 ) PannonPharma Gyógyszergyártó Kft. 100%, Pécsvárad (HU)
( 541 ) SEPTOSYL
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
( 210 ) M 13 02249
( 220 ) 2013.08.06.
( 731 ) COMPLETE-FOOD Kft., Gyula (HU)
( 740 ) dr. Mészáros János József, Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 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).
41

Nevelés; szakmai képzés.

43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 13 02293
( 220 ) 2013.08.12.
( 731 ) Carbon Solutions Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 31

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek; fák [növények]; növények; palánták.

( 210 ) M 13 02336
( 220 ) 2013.08.16.
( 731 ) Lucza Árpád, Táborfalva (HU)
( 740 ) dr. Mátyás Péter, Mátyás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 02410
( 220 ) 2013.08.26.
( 731 ) Prevail Co. Kft., Nagytarcsa (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukrok,

parányok.
( 210 ) M 13 02447
( 220 ) 2013.08.27.
( 731 ) Ádám Henriett, Budapest (HU)
Sihell Ferencné, Budapest (HU)
( 541 ) HENNA
( 511 ) 9

Elektronikus hanghordozók, CD, DVD.

16

Könyvek, újságok, naptárak.

41

Szórakoztatás, kulturális tevékenység, zenei produkciók.

( 210 ) M 13 02455
( 220 ) 2013.08.28.
( 731 ) Zengő Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rábai Zsolt, dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 554 )

( 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 02458
( 220 ) 2013.08.28.
( 731 ) Zengő Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rábai Zsolt, dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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 02465
( 220 ) 2013.08.29.
( 731 ) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gedey Gábor, Budapest
( 541 ) Sztárban sztár
( 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 02474
( 220 ) 2013.08.29.
( 731 ) Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Láng Dóra, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Diavetítők; DVD-lejátszók; digitális képkeretek; egér (informatikai), egér alátétek; ernyők (fluoreszcens);

hordozható médialejátszók; letölthető képfájlok; matematikai műszerek; számítógép programok (letölthető);
számológépek; termosztátok;zsebkalkulátorok.
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Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 02480
( 220 ) 2013.08.29.
( 731 ) Vida Mihály, Szentendre (HU)
( 541 ) Ízmanufaktúra
( 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).
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).
( 210 ) M 13 02485
( 220 ) 2013.08.30.
( 731 ) Infomix Számítástechnikai és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Garai Péter, Garai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ix
( 511 ) 42

Számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép szoftver tanácsadás.

( 210 ) M 13 02492
( 220 ) 2013.08.30.
( 731 ) City Hitelbróker Kft., Ecser (HU)
( 541 ) Diáktakarékpénztár - a jövőd záloga
( 511 ) 36

Tanulmányok folytatását segítő előtakarékossági pénzügyi szolgáltatás.

( 210 ) M 13 02502
( 220 ) 2013.09.02.
( 731 ) Tóth Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Magyari-Horváth Brigitta, Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 02507
( 220 ) 2013.09.02.
( 731 ) HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul (KR)
( 300 ) 40-2013-0055195 2013.08.16. KR
( 740 ) Dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 28

Háromkerekű biciklik gyermekeknek (játékszerek); hintalovak; játék hangszerek; játék labdák; játékkockák;

robogók (játékok); frizbik (játékok); babaszobák; babaetető üvegek; babaruhák; babaházak; babaágyak;
plüssmackók; játékpisztolyok; papírjátékok;plüssjátékok; műanyag játékok; játék állarcok; gumijátékok;
fémjátékok; tréfás gyakorlati játékok (újdonságok); marionette bábuk; rattan játékok; csörgők (játékszerek);
távirányítós játékok (nem televíziós vevőkészülékekhez alkalmazhatók); manöken babák;kabala babák;
mobiltelefonok (játékok); fajátékok; játék készletek; babák; baba járókák (játékszerek); modell járművek
gyermekeknek.
( 210 ) M 13 02516
( 220 ) 2013.09.03.
( 731 ) Mátrix-Oktatási Kft., Kunszentmiklós (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek, tanítási, oktatási anyagok (készülékek kivételével).

35

Reklámozás; irodai munkák.

41

Felnőtt és egyéb oktatás, szakmai képzés; coaching [tréning], nyelvi tolmács és fordítói szolgáltatások,

oktatási célú klubszolgáltatások, könyvkiadás, oktatási vizsgáztatás, oktatási célú üdülőtáborok és versenyek,
rendezvények szervezése éslebonyolítása.
( 210 ) M 13 02517
( 220 ) 2013.09.03.
( 731 ) Rehab-Tisza Gyógyászati Segédeszközöket és Rehabilitációs Termékeket Gyártó és Kereskedelmi Kft.,
Kisújszállás (HU)
( 740 ) Károlyi Dezső, Szeged
( 546 )
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Alhasi övek, ágyak, speciális kikészítésűek gyógyászati célokra, ágytálak, bútorok speciális kikészítésű

gyógyászati használatra, csizmák gyógyászati használatra, eszközök rokkantak szállítására, fűzők gyógyászati
használatra, gyógyászati készülékek éseszközök, hasfűzők, haskötők, inkontinencia lepedők, karfelkötő kendők,
lúdtalpbetétek, lúdtalpbetétek lábbelikhez, mankók mozgássérültek részére, mankóvégek mozgássérültek részére,
művégtagok, ortopéd lábbelik, ortopédiai cikkek, ortopédiai cipőtalpak,ortopédiai kötések ízületekre, ortopédiai
övek, derékkötők, ortopédiai térdvédők, szobatoalettek, testrehabilitációs készülékek gyógyászati használatra,
vérnyomásmérők, járókeretek, gördülő járó keretek, járóbotok, mechanikus kerekesszékek, fémkapaszkodók
gyógyászati célra.
11

Fürdőkád felszerelések.

12

Elektromos járművek, mopedek.

( 210 ) M 13 02519
( 220 ) 2013.09.03.
( 731 ) DSM Pro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Géczi Beatrix, Géczi & Géczi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MILDEX
( 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).
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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 02523
( 220 ) 2013.09.04.
( 731 ) Sweeting International Kft., Feketeerdő (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Tejkaramella.

( 210 ) M 13 02533
( 220 ) 2013.09.04.
( 731 ) ASPIAG Management AG, Widnau (CH)
( 740 ) dr. Csere Sylvia, dr. Csere Sylvia 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).
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 02534
( 220 ) 2013.09.04.
( 731 ) ASPIAG Management AG, Widnau (CH)
( 740 ) dr. Csere Sylvia, dr. Csere Sylvia 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).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 02546
( 220 ) 2013.09.05.
( 731 ) Encyclopaedia Britannica, Inc., Chicago, Illinois (US)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) BRITANNICA
( 511 ) 38
41

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 02550
( 220 ) 2013.09.04.
( 731 ) Silicon Dreams Kft. 100%, Kecskemét (HU)
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( 546 )

( 511 ) 38

Távközlés.

( 210 ) M 13 02585
( 220 ) 2013.09.09.
( 731 ) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, Wilmington, Delaware 19898 (US)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ADROIT
( 511 ) 5

Gyomirtó szerek, gombaölő szerek, rovarirtó szerek.

( 210 ) M 13 02591
( 220 ) 2013.09.10.
( 731 ) Aquarius-Linked Kft., Budapest (HU)
( 541 ) GRANTIS
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

( 210 ) M 13 02592
( 220 ) 2013.09.10.
( 731 ) Aquarius-Linked Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

( 210 ) M 13 02631
( 220 ) 2013.04.02.
( 731 ) ZTE Corporation, Shenzhen (CN)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; üzletvezetési konzultáció;

alvállalkozói szolgáltatások (kereskedelmi támogatás); számítógépes nyilvántartások kezelése; információknak
számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;információrendszerezés számítógépes adatbázisokban.
37

Számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

38

Üzenetek küldése; telefon-szolgáltatások; telefon-összeköttetések; mobiltelefon [celluláris telefon]

összeköttetés; számítógép terminálok közötti összeköttetések; információszolgáltatás távközlési ügyekben;
kommunikáció száloptikai hálózatokon keresztül;távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval;
távközlési beszélgetésterelő és összeköttetési szolgáltatások; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes
világhálóhoz; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; hozzáférésbiztosítása adatbázisokhoz; digitális
fájlok továbbítása.
41

Oktatás; gyakorlati képzés [szemléltetés]; coaching [tréning]; levelező tanfolyamok; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők.
42

Új termékek kutatása és fejlesztése (külső felek számára); számítógépprogramozás; számítógépprogramok

kidolgozása; aktualizálás (számítógépszoftver); számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos
tanácsadás; számítógép-szoftverfenntartása; számítógépes rendszerek tervezése; adatok vagy dokumentumok
átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; számítógép programok installációja; számítógép
programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép szoftver tanácsadás;számítógépes rendszerek
távfelügyelete [monitoring].
( 210 ) M 13 02636
( 220 ) 2013.09.12.
( 731 ) Szeghi Stúdió Kft. 100%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyűjtés kereskedelmi

ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk
bemutatása kommunikációs médiában,kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; becslés kereskedelmi
ügyletekben; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; divatbemutatók
szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; gazdaságielőrejelzések; hirdetések levélben
megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak
[fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak
számítógépesadatbázisokba való; szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés;
konzultáció személyzeti kérdésekben; közlemények átírása;közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások
ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing;
munkaerő-toborzás; önköltség-elemzés; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
outsourcingszolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;
reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagokterjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete
távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;
reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy
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iparvállalatokirányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés;

szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; személyzet kiválasztása
pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás;szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el
nem érhető személyeknek]; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési
célokból; újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti felvilágosítás,tájékoztatás; üzleti információk;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadó szolgálatok; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése.
38

Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; üdvözlőkártyák
továbbítása online; üzenetek és képektovábbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.
41

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

lebonyolítása; bálok szervezése; coaching [tréning]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból;
elektronikus desktop kiadói tevékenység; élőelőadások bemutatása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; fogadások tervezése
[szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés[szemléltetés]; hangversenyek
szervezés és lebonyolítása; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások ; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális
vagynevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; nyelvi tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási
tárgyú információk; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; show-műsarok szervezése
[impresszáriók szolgáltatásai];sorsjátékok lebonyolítása; szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek
szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;
üdülési tárgyú információ; versenyek szervezése [oktatás vagyszórakoztatás].
( 210 ) M 13 02639
( 220 ) 2013.09.13.
( 731 ) Lingua-Consult Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 02689
( 220 ) 2013.09.18.
( 731 ) NOUBA STAFFING Kft., Budapest (HU)
( 541 ) nouba
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) munkaerő kölcsönzés, munkaerő közvetítés; hostess
szolgáltatás.
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 02703
( 220 ) 2013.09.18.
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( 731 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

( 740 ) dr. Nagy Róbert Gábor, Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 13 02704
( 220 ) 2013.09.18.
( 731 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) dr. Nagy Róbert Gábor, Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 13 02705
( 220 ) 2013.09.19.
( 731 ) Csipai Roland, Budapest (HU)
( 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) előadóművészek digitális tartalmainak közvetítése.
( 210 ) M 13 02714
( 220 ) 2013.09.19.
( 731 ) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
( 740 ) Dr. Csere Sylvia Szonja, Csere 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).
M2702
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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

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (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 02715
( 220 ) 2013.09.19.
( 731 ) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
( 740 ) Dr. Csere Sylvia Szonja, Csere 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

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
33

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

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 02717
( 220 ) 2013.09.19.
( 731 ) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
( 740 ) Dr. Csere Sylvia Szonja, Csere Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 31

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

39

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 13 02723
( 220 ) 2013.09.19.
( 731 ) Diuss Creative Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács Bertalan, Dr. Kovács Bertalan Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DIUSS
( 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 02749
( 220 ) 2013.09.20.
( 731 ) Bencze Ilona, Sopron (HU)
( 740 ) Dr. Hervay Viktória, Budapest
( 541 ) MÓKSHA
( 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 élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
( 210 ) M 13 02785
( 220 ) 2013.09.25.
( 731 ) Benkovics Péter 100%, Nagyszékely (HU)
( 541 ) optivit
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
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).
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 02800
( 220 ) 2013.09.26.
( 731 ) Profi Drink Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) Török Antal, Győr

( 546 )

( 511 ) 32
35

Sörök.
Sörök forgalmazása.

( 210 ) M 13 02808
( 220 ) 2013.09.27.
( 731 ) Liu Xiu Qun, Budapest (HU)
( 541 ) Abababy
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések, elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; automata elosztó berendezések és szerkezetekérmebedobással működő
készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó
készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémből és nem nemesfém

bevonattal), fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével), kefegyártáshoz használt anyagok, takarító
eszközök, vasforgács; nyers vagy félig megmunkáltüveg (kivéve az építéshez használt üveget), üveg, porcelán és
fajanszáruk, amelyek nem tartoznak 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 02815
( 220 ) 2013.09.30.
( 731 ) Ripassa Kft., Debrecen (HU)
( 541 ) PharmaPlaza
( 511 ) 42

Web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

( 210 ) M 13 02816
( 220 ) 2013.09.30.
( 731 ) ERDÉRT-TUZSÉR Zrt., Tuzsér (HU)
( 740 ) dr. Morvay Boldizsár ügyvéd, Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ERDÉRT
( 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).
( 210 ) M 13 02820
( 220 ) 2013.09.30.
( 731 ) Nehéz Kő Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Ary Petronella, Debrecen
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( 546 )

( 511 ) 9
35

Számológépek; adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.
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).
( 210 ) M 13 02822
( 220 ) 2013.09.30.
( 731 ) Dr. Nagy-Koppány Kornélia Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 740 ) Debreczeni Anita, Budapest
( 541 ) KNP LAW
( 511 ) 45

Jogi szolgáltatások.

( 210 ) M 13 02825
( 220 ) 2013.10.01.
( 731 ) BOJNÁR Fémipari Kft., Bodonhely (HU)
( 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
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
12

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

szereplő valamennyi áru).
40

Anyagmegmunkálás; fémmegmunkálás.

( 210 ) M 13 02844
( 220 ) 2013.10.01.
( 731 ) Horváth Péter, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Medgyesi Mónika, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 02847
( 220 ) 2013.10.01.
( 731 ) Apollo Learning Center Kft., Budapest (HU)
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( 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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 02848
( 220 ) 2013.10.01.
( 731 ) Juhász Péter, Dunakeszi (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 26

Póthajak (hajhosszabbításhoz és hajdúsításhoz előkészített/feldolgozott emberhaj), hajfonatok, parókák,

hajkiegészítők, hajdíszek, hajcsatok.
35

Fodrászkellékek kereskedelme.

44

Szépségápolási szolgáltatások.

( 210 ) M 13 02851
( 220 ) 2013.10.01.
( 731 ) Nationale-Nederlanden Nederland B.V., Amstelveenseweg, KL Amsterdam The Nederlands (NL)
( 740 ) dr. Lantos Judit, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) NN Biztosító
( 511 ) 36

Biztosítások; balesetbiztosítások; életbiztosítások; biztosításokkal kapcsolatos információs szolgáltatások;

gazdasági és pénzügyi ügyletek; pénzügyi szolgáltatások; banki szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos
szolgáltatások; ingatlanügyekigazgatása; ingatlanok lízingelése.
( 210 ) M 13 02874
( 220 ) 2013.10.03.
( 731 ) Hungaro Impex Kft., Debrecen (HU)
( 541 ) Perotti
( 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).
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).
( 210 ) M 13 02875
( 220 ) 2013.10.03.
( 731 ) Hungaro Impex Kft., Debrecen (HU)
( 541 ) Barotti
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
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lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (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).
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).
( 210 ) M 13 02876
( 220 ) 2013.10.03.
( 731 ) Hungaro Impex Kft., Debrecen (HU)
( 541 ) Perottino
( 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).
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).
( 210 ) M 13 02879
( 220 ) 2013.10.03.
( 731 ) Havasi Entertainment Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lázár Zoltán, Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Rise of the Classical Instruments
( 511 ) 9

CD-ROM (kompakt) lemezek, hanglemezek, hangfelvételhordozók, hangrögzítőszalagok, kompakt lemezek

(audio-video), letölthető csengőhangok mobilokra, letölthető képfájlok, letölthető zenei fájlok, videoszalagok.
25

Felsőruházat, sapkák, fejfedők, nyakkendők, nyaksálak, sálak, sapkaellenzők, szemellenzők, kabátok,

dzsekik, polók, pulóverek.
41

Élő előadások bemutatása, előadóművészek szolgáltatásai, hangversenyek szervezése, lebonyolítása, rádió-

és televízióprogramok készítése, könyvkiadás, zenekarok szolgáltatásai, show-műsorok, show-műsorok
szervezése, szórakoztatás, zene összeállítása,zenei produkciók.
( 210 ) M 13 02880
( 220 ) 2013.10.03.
( 731 ) Havasi Entertainment Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lázár Zoltán, Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) the night of Virtuosos
( 511 ) 9

CD-ROM (kompakt) lemezek, hanglemezek, hangfelvételhordozók, hangrögzítőszalagok, kompakt lemezek

(audio-video), letölthető csengőhangok mobilokra, letölthető képfájlok, letölthető zenei fájlok, videoszalagok.
25

Felsőruházat, sapkák, fejfedők, nyakkendők, nyaksálak, sálak, sapkaellenzők, szemellenzők, kabátok,

dzsekik, polók, pulóverek.
41

Élő előadások bemutatása, előadóművészek szolgáltatásai, hangversenyek szervezése, lebonyolítása, rádió-

és televízióprogramok készítése, könyvkiadás, zenekarok szolgáltatásai, show-műsorok, show-műsorok
szervezése, szórakoztatás, zene összeállítása,zenei produkciók.
( 210 ) M 13 02899
( 220 ) 2013.10.04.
M2708

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 24. szám, 2013.12.30.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 731 ) MALAP Kommunikációs és Lapkiadó Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Dr. Koller M. Dávid, Budapest
( 541 ) Első magyar fizetésképtelenségi szakmai folyóirat
( 511 ) 16

Folyóiratok; újságok.

( 210 ) M 13 02904
( 220 ) 2013.10.04.
( 731 ) DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Csőzik László, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12

Vízi járművek, hajók.

39

Hajózás, vízi közlekedés, hajókölcsönzés.

41

Vitorlázás, vízi sport, vízi rendezvények.

( 210 ) M 13 02908
( 220 ) 2013.10.07.
( 731 ) MACIVA Magyar Cirkusz és Variaté Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ernszt János, Ernszt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CIRKUSZOK ÉJSZAKÁJA
( 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).
( 210 ) M 13 02918
( 220 ) 2013.10.07.
( 731 ) Biosolutions Kft. 100%, Budapest (HU)
( 541 ) Lafferton Fodrászat - Helyrehozzuk Elrontott Frizuráját!
( 511 ) 44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

( 210 ) M 13 02932
( 220 ) 2013.10.08.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 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).
M2709

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 24. szám, 2013.12.30.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 13 02934
( 220 ) 2013.10.08.
( 731 ) ENTEOS Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35
42

Könyvelés, adatrögzítés, üzleti tanácsadás.
Dokumentumok digitalizálása.

( 210 ) M 13 02979
( 220 ) 2013.10.11.
( 731 ) Leo Goldberger de Buday, Evreux (FR)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GOLDBERGER
( 511 ) 41

Kiállításszervezés; múzeumi szolgáltatások.

( 210 ) M 13 02982
( 220 ) 2013.10.14.
( 731 ) Makó László, Kistarcsa (HU)
( 740 ) dr. Tass Balázs, Pilisszentiván
( 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).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 02994
( 220 ) 2013.10.15.
( 731 ) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök.

( 210 ) M 13 02995
( 220 ) 2013.10.15.
( 731 ) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
M2710

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 24. szám, 2013.12.30.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 541 ) GREIF
( 511 ) 32

Sörök.

( 210 ) M 13 02999
( 220 ) 2013.10.15.
( 731 ) Magyar Diáksport Szövetség, Budapest (HU)
( 740 ) Rádics Balázs, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 03018
( 220 ) 2013.10.16.
( 731 ) Asahi Group Holdings, Ltd., Sumidaku, Tokyo (JP)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 32
43

Sörök.
Étel- és italszolgáltatás; bár és éttermi szolgálatatások.

( 210 ) M 13 03024
( 220 ) 2013.10.16.
( 731 ) Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest, (HU)
( 740 ) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 03027
( 220 ) 2013.10.17.
( 731 ) Innomed Medical Orvostechnikai Fejlesztő és Gyártó Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9

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

műszerek, elektromos; megfigyelő műszerek.
10

Orvos és állatgyógyászati készülékek és műszerek; defibrillátorok.

( 210 ) M 13 03051
( 220 ) 2013.10.21.
M2711

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 24. szám, 2013.12.30.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 731 ) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

( 740 ) dr. Bozóki Bence, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RAMA AERO
( 511 ) 29

Étkezési olajok és zsírok.

( 210 ) M 13 03052
( 220 ) 2013.10.21.
( 731 ) The Icelandic Milk and Skyr Corporation, New York, NY 10001 (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SIGGI'S
( 511 ) 29

Savanyított tejtermékek, joghurt, szűrt joghurt, probiotikus joghurt alapú italok, többek között probiotikus

shake italok és probiotikus joghurt shots; sajt; tejföl; shake italok és protein shake italok.
30

Fagyasztott joghurt és fagylalt; vegetáriánus tejtermék-helyettesítők, nem tejes joghurt és nem tejes joghurt

italok és termékek, nem tejes shake italok, nem tejes protein shake italok, nem tejes fagyasztott joghurt és
fagylalt.
( 210 ) M 13 03089
( 220 ) 2013.10.25.
( 731 ) PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, Neuchâtel (CH)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BOND STREET COOL AZURE
( 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 03130
( 220 ) 2013.10.29.
( 731 ) Partner in Pet Food Hungária Kft., Budaörs (HU)
( 541 ) Dalmi
( 511 ) 31

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).
A rovat 92 darab közlést tartalmaz.
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