
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 10 01962

 ( 220 ) 2010.06.25.

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

 ( 740 )  dr. Valovits Viktória, Budapest

 ( 541 ) Korona Csekk

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 12 00333

 ( 220 ) 2012.02.01.

 ( 731 )  SZERVER HUNGÁRIA KFT, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Seszták Miklós Ügyvéd, Kisvárda

 ( 541 ) SZERVER HUNGÁRIA

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 12 01376

 ( 220 ) 2012.04.23.

 ( 731 )  SUPER 4 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pongrácz Tibor, Pongrácz & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Taxi-mínusz

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

  43    Vendéglátóipar; szálláshely lefoglalása (időleges).

 ( 210 ) M 12 02703

 ( 220 ) 2012.07.30.

 ( 731 )  NÁNDORI 2000 Kft., Budapest (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.

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).

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

 ( 210 ) M 12 03433

 ( 220 ) 2012.09.21.

 ( 731 )  IRON & SMITH KFT., Szada (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Nikolett, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 5    Organikus eredetű gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények

gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok;

bébiételek; étrend-kiegészítők emberek ésállatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és

fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 12 03531

 ( 220 ) 2012.09.26.

 ( 731 )  4 BRO HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bolberitz Kristóf,Dr. Bolberitz Kristóf egyéni ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) Fröccsterasz

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  41    Szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

 43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03623

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  TÚRGÉP-2000 Kft., Mezőtúr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

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

keltetőgépek; adagolók [géprészek];aggregátorok; ajtónyitó- és záró szerkezetek, hidraulikus [géprészek];

ajtónyitó- és záró szerkezetek, pneumatikus [géprészek]; anyagmozgató gépek [berakodáshoz és kirakodáshoz];

aprítógépek, elektormos, háztartási használatra; arató-cséplő gépek,kombájnok; aratógépek, kaszálógépek;

aratógépek kései; arató-kévekötő gépek; aszfaltkészítő gépek; automatikus kutatóhorgonyok [tengerészet];

bányaművelő gépek; befecskendezők motorokhoz; befogókészülékek szerszámgépekhez; betonkeverő gépek;

betűöntőgépek [nyomdaipar]; betűszedő gépek [nyomdászat]; bélyegzőgépek; bolyhozógépek; borsdarálók, nem

kézi működtetésű; buldózerek, talajgyaluk; burkológépek; centrifugák [gépek]; centrifugálmalmok;

centrifugálszivattyúk; cigarettagyártó gépek (iparihasználatra); címkézőgépek; cipőfényesítő gépek, elektromos;

cipősarok-építő gépek; cukoripari gépek; csapágyak [géprészek]; csapágyak, önkenő; csapágyak tengelyekhez;

csapágykarok, csapágybakok, csapágykonzolok gépekhez; csapok [gépek vagy motorokrészei]; csapószelepek,

szelepcsappantyúk [géprészek]; csatlakozások [géprészek]; csavarmenetfúró gépek; cséplőgépek; csigasor,

emelőcsigák; csigák [géprészek]; csipkeverőkgépek; csomagológépek; csomagológépek [szállításhoz];

csomagzáró gépek iparihasználatra; csónakmotorok; csörlők [emelésre]; csörlők [húzásra]; csövek porszívókhoz;

csúszószerkezetek kötőgépekhez; dagasztógépek, gyúrógépek; darálók háztartási használatra, nem kézi; daruk

[emelőgépek]; dezintegrátorok, aprítógépek; dinamók;dinamókefék; dinamószalagok; dobok [géprészek];

dobozok matricáknak [nyomdaipar]; dohányfeldolgozó gépek; dombornyomó gépek; döngölőgépek; dróthúzó

készülékek; dugattyúgyűrűk; dugattyúk [gépek vagy motorok részei]; dugattyúk hengerekhez;

dugattyúkmotorokhoz; ekevasak; ekék; elektromotorok, villamos motorok, nem földi járművek részére; emelő

készülékek; emelőberendezések; emelőgépek; emelőszerkezetek [gépek]; enyvezőgépek; esztergák
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[szerszámgépek]; etetőgépek haszonállatoknak; exkavátorok;facsarógépek (mosodai-); faipari gépek;

fazekaskorongok; fejőgépek; (fel)töltőkompresszorok; felvonók, liftek, a sífelvonók kivételével; felvonóláncok

[géprészek]; festékező készülékek [nyomdászat]; festékszóró pisztolyok; festékszóró pisztolyok

[gépek],levegővel működtetett; festőgépek; fékbetétek, nem járművekhez; fékfogasívek, nem járművekhez;

fékpofák, féksaruk, nem járművekhez; fémmegmunkáló gépek; fényező gépek és készülékek, elektromos;

fényszedő gépek; fogasléces emelők; fonógépek; fonókeretek;fordulatszám-csökkentő áttételek, nem szárazföldi

járművekhez; forgattyúházak, karterek gépekhez és motorokhoz; forgattyúk [géprészek]; forgattyús tengelyek,

főtengelyek; forrasztókészülékek, gázzal működő; forrasztólámpák, gázzal működő; forrasztópákák,gázzal

működő; forrcsövek, kazáncsövek [géprészek]; földmunka gépek; fúrófejek [géprészek]; fúrógépek; fúrógépek

(elektromos kézi-); fúrókoronák [géprészek]; fúrótokmányok [géprészek]; fúvógépek; fúvógépek gabona

kompressziójára, kiszívására ésszállítására; fúvógépek gázok kompressziójára, elszívására és szállítására; függö

csapágytartók [géprészek]; függönyhúzó készülékek, (elektromos-); fűnyírógépek; fűrészek [géprészek];

fűrészgépek; fűrészlapok [géprészek]; gabonahántoló gépek;gabonarostáló gépek, gabonarosták; garatok

mechanikus kiöntésre; gereblyék gereblyézőgépekhez; gereblyézőgépek; gépállványok; gépekhez lend(ítő)kerék;

gépkalapácsok, gőzkalapácsok; golyóscsapágyak; golyóscsapágy-gyűrűk; gördülőcsapágyak

gépekhez;gördülőhidak; görgőscsapágyak; gőzcsapdák, kondenzedények; gőzgépek; gőzgépek kazánjai; gőz-olaj

szeparátorok; gravírozégépek; gyalugépek; gyomláló/saraboló gépek; gyújtóberendezések belső égésű

motorokhoz; gyújtógyertyák belső égésű motorokhoz;gyújtómágnesek; gyújtómágnesek motorokhoz;

gyümölcsprések, elektromos, háztartási használatra; habverők, elektormos, háztartási használatra; hajlítógépek;

hajómotorok; hajtóláncok, erőátviteli láncok nem földi járművek részére; hajtóláncok, nem földijárművek

számára; hajtómű nem szárazföldi járművekhez; hajtó(mű)motorok, nem szárazföldi járművekhez; hajtóművek

szövőgépekhez; hajtószíjak motorokhoz; hamuszitálók [gépek]; hangtompítók motorokhoz; hálóhúzó gépek

[halászat]; hámozógépek; háztartásirobotgépek, elektromos; hegesztőgépek, elektromos; hengerek motorokhoz;

hengerfejek motorokba; hengerművek, hengersorok; hengersorok hengerei; hevederek szállítószalagokhoz;

hidraulikus forgatónyomaték-átalakítók, nem szárazföldi járművekhez; hidraulikusmotorok; hidraulikus

vezérlések gépekhez és motorokhoz; hóekék; horonymaró gépek; horonyvágó gyaluk [szerszámgépek];

hőcserélők [géprészek]; hulladéktömörítő gépek; húsdarálók [gépek]; húsológépek; hűtők motorokhoz;

indítóberendezések, starterekmotorokhoz; ipari manipulátorok [gépek]; iszapgyűjtők [gépek]; italok készítésére

szolgáló berendezések (elektronikus); izzítógyertyák dízelmotorokhoz; járműemelők; kalapácsok (elektromos-);

kalapácsok [géprészek]; kaptafák cipőkhöz [géprészek];kardáncsuklós tengelykapcsolók; kardántengelyek, nem

szárazföldi járművek részére; kaszálógépek; katalizátorok; kavarógépek [kohászat]; kazánkőgyűjtők gépek

kazánjaiba; kábelfonó gépek; kártgarnitúrák kártológépekhez; kártológépek; kátrányozógépek;kávédarálók, nem

kézzel működtetett; kefék, elektromos; kefék [géprészek]; kenőszivattyúk; kenyérvágó gépek; kerekek gépekhez;

keretek hímzőgépekhez; kerékpár összeszerelő gépek; kerékpárdinamók; kerékrendszerek, futószerkezetek

gépekhez; keverőgépek;keverőgépek háztartási használatra (elektromos); kések (elektromos-); kések [géprészek];

késtartók [géprészek]; kévekötő gépek; kézisajtók nyomókeretei [nyomdászat]; kidobószerkezetek,

kilökőszerkezetek; kipufogódobok, hangtompítók motorokhoz;kipufogó-gyűjtőcsövek motorokhoz; kitermelő

gépek [bányászat]; kolbásztöltőgépek; kompresszorok [gépek]; kompresszorok hűtőgépekhez; kondenzáló

berendezések; kondenzátorok, gőzleválasztók [géprészek]; konvejorok [gépek]; konverterek

acélművekbe;konzervnyitók, elektromos; konyhai gépek, elektromos; kotrógépek; kovácsfújtatók; kovácsprések;

kőmegmunkáló gépek; könyvkötő készülékek és gépek ipari használatra; köpülőgépek; környezetkímélő

berendezések motorokhoz; köszörűgépek; köszörűkövek[géprészek]; kötélgyártó gépek; kötőgépek; központi

porszívó berendezések; kultivátorok [gépek]; kuplungok, nem szárazföldi járművekhez; kürtők

mozdonykazánokhoz; lapátos/kanalas kotrók; lábhajtások varrógépekhez; láncfűrészek; lángfúrók

[gépek];lángvágók, gázzal működő; leeresztőcsapok, víztelenítő csapok; lengéscsillapítók dugattyúi [géprészek];

lengőkalapácsok; levegőelszívó gépek; légkalapácsok; légkondenzátorok; légpárnás készülékek

anyagmozgatásra; légpumpák akváriumokba; légsűrítők;légszivattyúk [garázsfelszerelések]; légtelenítők

[gáztalanítók] tápvízhez; liftszalagok, lifthevederek; lyukasztógépek, perforálógépek; magasnyomású
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tisztítóberendezések; malomipari gépek; marógépek; mángorlók; mechanikus kábeldobok flexibiliscsövekhez;

mechanikus tekerőberendezések; mechanikusan müködtetett, kézben tartható szerszámok; meghajtó szerkezetek,

nem szárazföldi járművekhez; menetvágó gépek; meszelőgépek; mezőgazdasági eszközök, nem kézzel

működtetett; mezőgazdasági gabonatárolókfelvonóberendezéssel; mezőgazdasági gépek; mélyfúró berendezések,

úszó vagy nem úszó; mintanyomó gépek; mixerek; morzsológépek; mosóberendezések; mosogatógépek;

mosógépek; motorházfedelek [géprészek]; motorhengerek; motorok légpárnás járművekhez;motorok, nem

szárazföldi járművekhez; motorok repüléshez; motoros kultivátorok; munkaasztalok, gépasztalok; nyírógépek;

nyírógépek állatokhoz; nyíróollók, elektromos; nyomáscsökkentők [géprészek]; nyomásszabályozók [géprészek];

nyomdagépek; nyomdagépekfémlemez nyomására; nyomdai hengerek; nyomdai matricák; nyomdatechnikai

gépek; nyomógépek; nyomóhengerek gépekhez; nyomólemezek; nyomószelepek [géprészek]; nyüstök

szövőszékekhez; olajfinomító gépek; olajozók, zsírzók [géprészek]; ollók, elektromos;orsók, csévék [géprészek];

orsók szövéshez; osztályozógépek ipari használatra; palackdugaszoló gépek; palackkupakoló gépek; palackmosó

gépek; palackozógépek; palackzáró gépek; papírgyártó gépek; papíripari gépek; papírtovábbítók

[nyomdászat];parkettafényesítő gépek, elektromos; pedálos indítók motorkerékpárokhoz; pengeélesítő gépek;

pengetartók [géprészek]; pengék [géprészek]; pisztolyok [robbanókartácsot tartalmazó szerszámok]; pneumatikus

szállítóberendezések; pneumatikus vezérlésekgépekhez és motorokhoz; porelszívó készülékek tisztítási célra;

porlasztó adagolók; porlasztók; porlasztók [gépek]; porszívóhoz csatlakoztatható illatszer- és fertőtlenítőszer

szóróberendezések; porszívók; portalanító készülékek tisztítási célra;présléggépek; préslégszivattyúk; pumpák

[gépek vagy motorok részei]; rakodórámpák; repülőgépmotorok; répavágók [gépek]; réselőgépek [bányászat];

réthántó ekék; robotok [gépek]; rokkák; rostáló berendezések; rostálógépek, szitálógépek; rotációs

gőzvasalógépek, hordozhatók, ruhákhoz; rugók [géprészek]; sajtók [gépek ipari használatra]; sajtoló-,

formázógépek; sebességszabályozók, fordulatszám-szabályozók gépekhez és motorokhoz; sebességváltók, nem

szárazföldi járművekhez; simító megmunkálógépek;simítóprések, bevezetőprések; sínaláverők, elektromos;

sínfektető gépek; sör nyomás alatti lefejtésére szolgáló gépek; sörfőző gépek; sörszivattyúk; stoppológépek;

sugárhajtóművek nem szárazföldi járművekhez; sűrített levegős pisztolyok masztixkilövésére; szabadonfutók,

nem szárazföldi járművekhez; szabályozók [géprészek]; szalmakötöző gépek; szalmavágók; szatináló [fényesítő]

gépek; szállítószalagok; száraztésztagyártó gépek; szárítógépek (háztartási); szárválogatók [gépek];

szecskavágókések; szegecselőgépek; szegélyezőgépek; szelepek [géprészek]; szeletelők [gépek]; szemétaprító

[hulladékaprító] gépek; szennyvízporlasztók; szeparátorok; szeparátorok, osztógépek; szerelvények

mozdonykazánokhoz; szerszámgépek; szerszámok [géprészek];szénaforgató gépek; szénkefék [villamosság];

szénsavas üdítőital gyártásához készülékek; szénsavval telített víz gyártásához készülékek; színezőgépek;

szinkrongenerátorok; sziták, rosták [gépek vagy géprészek]; szivattyúk fűtőberendezésekhez; szivattyúk[gépek];

szivattyúmembránok; szívóedények fejőgépekhez; szívógépek ipari használatra; szőlőprések; szőnyegtisztító

gépek és készülékek, elektromos; szövőgépek; szövőgépek harisnyagyártáshoz; szövőszékek; sztereotípiai gépek;

szűrőgépek; szűrők (gépekvagy motorok részei); szűrők hűtőlevegő tiszítására motorokhoz; szűrőprések;

takarmányprések; talajfúrók [bányászat]; tapadószalagok csigasorokhoz; tágulási tartályok [géprészek];

tápvízszabályozók; teherfelvonók; tejipari gépek; tejlefölöző gépek;tekercsnyomó gépek [nyomdászat];

tengelycsapok [géprészek]; tengelyek gépekhez; tengelykapcsolók, nem szárazföldi járművekhez;

tengelykapcsolók, tengelykötések [gépek]; teniszütő húrozó gépek; textilipari gépek; tipográfiai gépek;

tisztítógépek ésberendezések, elektromos; tisztítókészülékek, gőzzel működő; tojáskeltető gépek; tokmányok

[géprészek]; tokok, vázak [géprészek]; töltőgépek; tömszelencék [géprészek]; túlhevítők; turbinák, nem

szárazföldi járművekhez; turbókompresszorok; tüskék,nyomófejek lyukasztógépekhez; ágytokok, tengelyágyak;

állórészek, sztátorok; áramfejlesztő generátorok; áramfejlesztők; árbocdaruk, oszlopdaruk; ároknyitók (ekék);

ásványvíz gyártásához készülékek; áttételek gépekhez; áttételek, nem szárazföldijárművekhez; ékszíjak motorok

ventilátoraihoz; élelmiszergyártó gépek, (elektromechanikus-); élezőgépek, szerszámköszörűk; érckezelő gépek;

öblítőgépek; öntödei gépek; öntöformák [géprészek]; tűzőgépek; útépítő gépek; úthengerek; úttisztító

gépek[önjáró]; vajköpülő gépek; varrógépek; vasalógépek; vasútépítő gépek; viaszpolírozó gépek és eszközök,

elektromos; vágó-, sorjázógépek; vágógépek; vákuumszivattyúk [gépek]; vegyipari gépek (elektromechanikus-);
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ventilátorok motorokhoz; verőgépek,mángorlógépek; vetélők, hajók [géprészek]; vetőgépek; vezérlések

gépekhez; vezérlőkábelek gépekhez vagy motorokhoz; vezérlőszerkezetek gépekhez vagy motorokhoz;

védőlapok, védőpajzsok [géprészek]; vésők gépekhez; vibrátorok [gépek] ipari használatra;vízmelegítők

[géprészek]; víztelenítő gépek; vízturbinák; vulkanizáló készülékek; zöldségreszelő gépek; zúzógépek,

aprítógépek ipari használatra; zúzógépek, aprítógépek, törőgépek; zsákok porszívókhoz; zsírtalanító gépek;

zsírzógyűrűk [géprészek];őrlőgépek; összekötő rudak, hajtórudak gépekhez vagy motorokhoz; üvegmegmunkáló

gépek; üvegvágó gyémántok [géprészek]; üzemanyag-átalakítók belső égésű motorokhoz;

 üzemanyag-takarékberendezések motorokhoz.

 ( 210 ) M 12 03680

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Semiconductor Laser Development Lézertechnikai Kft., Ballószög (HU)

 ( 541 ) "The power in your hand"

 ( 511 )  9    Vetítő gépek; lézeres vetítő (kivetítő) berendezések; lézer projektorok; fényemittáló diódák (LED-ek).

 11    LED diódás világító berendezések; kék és piros dióda lézer modulok; önálló lézer modulok; zöld DPSS

 lézer modulok.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek; lézeres vetítő gépek, lézer projektorok, fényemittáló diódák (LED-ek),

LED diódás világító berendezések, kék és piros dióda lézer modulok; önálló lézer modulok; zöld DPSS lézer

 modulok kereskedelme.

 ( 210 ) M 12 03749

 ( 220 ) 2012.10.04.

 ( 731 )  BA-UND Garden Termelő, Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Salgótarján (HU)

 ( 740 )  dr. Duda Edit, Duda és Csákó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Öregetesi Palóc Pálinka

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Pálinka termékekkel kapcsolatos kereskedelmi ügyletek.

  43    Pálinka termékekkel kapcsolatos vendéglátási tevékenység.

 ( 210 ) M 12 03819

 ( 220 ) 2012.10.08.

 ( 731 )  Vass Csaba, Dunaújváros (HU)

 ( 541 ) FISHING TIME

 ( 511 )   28    Horgászathoz használt felszerelések.

  31    Vetőmagok; tápanyagok állatok számára.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03857

 ( 220 ) 2012.10.11.

 ( 731 )  Best Reisen Utazási Iroda Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Jenő, Budapest

 ( 541 ) bestminute

 ( 511 )   39    Utazásszervezés, szállítás.

 ( 210 ) M 12 03980

 ( 220 ) 2012.10.24.

 ( 731 )  Szilágyi Imre 50%, Budapest (HU)

 Gáspár Katalin 50%, Budapest (HU)
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( 546 )

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

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

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

csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék (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 12 04081

 ( 220 ) 2012.11.05.

 ( 731 )  KYUNGDONG NAVIEN CO., LTD., Pyungtaek-Si, Kyungki-Do (KR)

 ( 300 )  2012726466 2012.08.02. RU

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

 ( 541 ) Navien Cozy

 ( 511 )  11    Forróvíz készítő berendezés, gőzfűtő berendezés, gáz bojlerek, háztartási bojlerek, lábosok, radiátor, gyors

vízmelegítő, gáztisztító berendezés, légtisztító berendezés és eszköz, bojler keringtető berendezés, bojler

ellenőrző berendezés, gázzal működőhűtők, fagyasztók, légkondicionálók, ventilátorok, ventilátor vitorlák,

levegő sterilizátorok, légszűrő berendezések, levegő ionizáló berendezések, tisztító kamrák (egészségügyi

berendezések), vízfertőtlenítők, hőcserélők, elektromos kazánok,fertőtlenítő lámpák légtiszításra, bojler égők,

bojler ventilátorok, bojler keringtetőszivattyúk, bidék, WC csészék, felszerelt zuhanykabinok, fürdőkádak, vizelő

edények, a WC-csésze és a vizelőedény mellett elhelyezett kapaszkodó, kézmosók (a WCfelszerelés részeként),

élelmiszer szerves anyagok vízelvonására szolgáló berendezés, a tartály szintellenőrző szelepe, italhűtő

 berendezés, gáztűzhely asztalok.

 ( 210 ) M 12 04105

 ( 220 ) 2012.11.07.

 ( 731 )  BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 210 ) M 12 04106

 ( 220 ) 2012.11.07.

 ( 731 )  BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 210 ) M 12 04110

 ( 220 ) 2012.11.07.

 ( 731 )  BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Izotóniás italok.

 ( 210 ) M 12 04247

 ( 220 ) 2012.11.16.

 ( 731 )  Kuthi Csaba, Tállya (HU)

 ( 541 ) Magyar Civil Becsületrend

 ( 511 )  6    Érme nem nemes fémből.

  14    Érme nemes fémből.

  45    Kitüntetés adományozása.

 ( 210 ) M 12 04302

 ( 220 ) 2012.11.23.

 ( 731 )  KAZA CONCRETE Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Dr. Birkás Györgyi, Budapest

 ( 541 ) MYSTILE

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből; armatúrák, nem fémből, építési célra; belső

borítólemezek, nem fémből, építési célokra; beton;burkolatok, nem fémből, építési célokra; burkolólapok

építéshez, nem fémből; burkolólapok, nem fémből; burkolólemezek, nem fémből; cementlapok; építőelemek

betonból; épületpanelok, nem fémből; járólapok, nem fémből; kandallóburkolatok; lépcsők, nemfémből;

mozaikok építési célokra; műkő; művészeti tárgyak kőből, betonból vagy márványból; padlóburkoló

mozaiklapok, nem fémből; padlók, nem fémből; parketták; szobrocskák kőből, betonból vagy márványból;

 szobrok kőből, betonból vagy márványból;tűzálló/hőálló kövek.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; belsőépítészet; építészet;

 geológiai szakvéleményekkészítése; ipari formatervezés.

 ( 210 ) M 12 04312

 ( 220 ) 2012.11.26.

 ( 731 )  Femina.hu Kft., 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).

 ( 210 ) M 12 04331

 ( 220 ) 2012.11.27.

 ( 731 )  Chello Central Europe Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kószó Gábor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04363

 ( 220 ) 2012.11.28.

 ( 731 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchătel (CH)

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

 ( 541 ) MULTIFILTER COBALT

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

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

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

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

 ( 210 ) M 12 04419

 ( 220 ) 2012.12.03.

 ( 731 )  Moravecz János Béla, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Zajdó Zsolt, Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

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

egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására,másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek; orrvédők műugrók és úszók

részére; búvárálarcok, búvárkesztyűk, búváröltönyök, búvárruhák; füldugók búvároknak; biztonsági felszerelések,

 a járműülések és a sportfelszerelések részére készültek kivételével; sportszemüvegek; védősisakoksporthoz.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák; vízhatlan ruházat;

 sporttrikók; sportcipők; sportlábbelik.

 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek uszonyok úszóknak; úszómedencék

[játékcikkek]; labdák labdajátékokhoz; védőtömések [sportruházathoz]; szigonypuskák [sportcikkek]; hálók

 [sportcikkek].

 ( 210 ) M 12 04432

 ( 220 ) 2012.12.04.

 ( 731 )  dr. Földes László, Dunakeszi (HU)

 ( 541 ) Mesteri Elme - Extraszenz olvasás és tanulás

 ( 511 )   41    Oktatás; szakmai újraképzés; coaching (tréning).

 ( 210 ) M 12 04436

 ( 220 ) 2012.12.04.

 ( 731 )  Mautner Zsófia, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis Péter,JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) Budapest bites

 ( 511 )  16    Brosúrák, vékony fűzött könyvek; folyóiratok; füzetek; hírlevelek; katalógusok; kézikönyvek; könyvecskék,

füzetek; könyvek; levelezőlapok; magazinok, revük [időszaki lapok]; naptárak; nyomtatott publikációk; plakátok,

falragaszok papírból vagy kartonból;poszterek; prospektusok; szórólapok; újságok; üdvözlőlapok/kártyák;

asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; palackalátétek

papírból; palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból; palackokhozcsomagolóanyagok kartonból vagy

papírból; söröskorsó alátétek; szalvéták papírból; tálalátétek, tányéralátétek papírból; zacskók csomagolásra

papírból vagy műanyagból; zászlók papírból; blokkok [papíráruk]; borítékok [papíráruk]; kártyák;

könyvjelzők;könyvkötések; levélpapír; matricák, lehúzóképek; noteszok; oktatási eszközök, a készülékek

kivételével; öntapadó címkék [papíráruk]; öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási használatra; zsírpapír,

 viaszpapír.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; élő előadások bemutatása; fogadások tervezése [szórakoztatás]; klubszolgáltatások [szórakoztatás

vagy oktatás]; konferenciák szervezéseés lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése[impresszáriók szolgáltatásai]; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem

reklámcélú); televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; akadémiák[oktatás];

coaching [tréning]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line kiadása; könyvkiadás; levelező tanfolyamok; oktatás; oktatási tárgyú információk;

 oktatási vizsgáztatás;on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szakmai újraképzés.

 43    Vendéglátóipar; éttermek ; kávéházak; étkezdék; kantinok, büfék, étkezdék; gyorséttermek; önkiszolgáló

 éttermek; bár szolgáltatások; főzőberendezések bérlete.

 ( 210 ) M 12 04470

 ( 220 ) 2012.12.10.

 ( 731 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós zártkörűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, ellenőrző (felügyeleti), oktató berendezések és felszerelések; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k

 (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04471

 ( 220 ) 2012.12.10.

 ( 731 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós zártkörűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) NEM-Neonáci Ellenes Mozgalom

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, ellenőrző (felügyeleti), oktató berendezések és felszerelések; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k

 (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média.

  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).
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 ( 210 ) M 12 04494

 ( 220 ) 2012.12.12.

 ( 731 )  Kondor Edith, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Németh András Róbert, Farkas és Németh Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Aeroszolos gyógyszeradagolók gyógyászati használatra, ágytálak, cumik csecsemők számára, cumisüveg

cumik, cumisüvegek, szoptatóüvegek, csepegtetős orvosságos üvegek, cseppentők gyógyászati használatra,

diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra,elektródák gyógyászati használatra, elektromos akupunktúrás

eszközök, érvágók [lándzsák], fecskendők gyógyászati használatra, fizikoterápiás készülékek, füldugók [a fül

védelmére], gipszkötések ortopédiai célokra, gumipólyák, gyógyászati készülékek éseszközök, hipodermikus

fecskendők, hőmérők gyógyászati használatra, húgycső fecskendők, húgycső szondák, hüvelyi [vaginális]

fecskendők, injekciós fecskendők, injektorok gyógyászati használatra, inkontinencia lepedők, jégtömlők

gyógyászati használatra,kanülök, karfelkötő kendők, katéterek, kesztyűk gyógyászati használatra, lámpák

gyógyászati használatra, lézerek gyógyászati használatra, lúdtalpbetétek, meleg borogatások elsősegély-nyújtási

célokra, mellszívók [szoptató anyáknak], óvszerek, rugalmasharisnyák [sebészeti használatra], speciális tartályok

gyógyászati hulladékoknak, steril lepedők, sebészeti, szikék, szondák [sebészeti], szoptatáshoz használt

készülékek, sztetoszkópok, takarók, elektromos fűtésű, gyógyászati használatra, tartályokgyógyszerek

adagolására, terhességi övek, testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülékek, trokárok, tűk orvosi használatra,

ujjvédők gyógyászati használatra, vérnyomásmérők, vibrációs masszírozó készülékek, visszérharisnyák,

vizeletgyűjtő edények, vizestömlők gyógyászati használatra ezen egészségügyi, higiéniás termékek forgalmazása.

 44    Betegápolási szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, fizi(k)oterápia, klinikák, kórházi szolgáltatások,

masszázs, orvosi klinikák szolgáltatásai, orvosi rendelők, orvosi szolgáltatások, otthonok lábadozók

 utókezelésére, szauna szolgáltatásokszépségszalonok, szociális otthonok, terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 04504

 ( 220 ) 2012.12.13.

 ( 731 )  Szamos Marcipán Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 ) NAPFÉNY

 ( 511 )  29    Tartósított, szárított, aszalt és főzött gyümölcsök és zöldségek; cukrozott, kandírozott gyümölcsök, magok

és keverékeik élelmezési célra, zselék, lekvárok(dzsemek), kompótok; tojások; tej és tej termékek; étkezési olajok

 és zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; cukor és cukorkák, csokoládék, töltött és töltetlen desszertek,

alkohollal töltött desszertek, bonbonok, pralinék és marcipánból készült édességek, édesipari készítmények,

mandula alapú cukrászati termékek, marcipán,fondant, torták, karácsonyfa díszek, szaloncukrok; mézeskalács,

liszt és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok és jégkrémek; cukor,

 méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; mártások.

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

 áru).

 ( 210 ) M 12 04548

 ( 220 ) 2012.12.18.

 ( 731 )  Clean-Contact Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bárány Szabolcs Krisztián, Budapest
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( 546 )

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

 áru).

 43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04572

 ( 220 ) 2012.12.19.

 ( 731 )  dr. Grundtner Marcell, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Gyümölcslevek; szörpök; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok

 (dzsemek), kompótok; tej és tejtermékek.

 32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök.

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

 áru).

 ( 210 ) M 12 04609

 ( 220 ) 2012.12.20.

 ( 731 )  Az Élet Menete Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Székhelyi Márton, Kiss és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Élet Menete

 ( 511 )  35    Rádiós reklámozás, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése,
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reklámfilmek előállítása, reklámidő bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása,

 televíziós reklámozás.

 41    Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, kulturális tevékenységek, előadások díszleteinek kölcsönzése,

előadóművészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, élő előadások

bemutatása, filmek gyártása, kivéve areklámfilmeket, filmszínházi előadások, filmvetítők és tartozékaik

kölcsönzése, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés [szemléltetés], hangversenyek szervezés és lebonyolítása,

helyfoglalás show-műsorokra, jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás],konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,

mozgókönyvtári szolgáltatások, múzeumi szolgáltatások [bemutatók,kiállítások], nyelvi tolmácsszolgáltatások,

oktatás, oktatási tárgyú információk, rádió és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, show-műsorok,

show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai], szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása,

szemináriumokrendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, színpadi

díszletek kölcsönzése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása (nemreklámcélú-),

szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkelkapcsolatban, televíziós szórakoztatás, üdülőtáborok szolgáltatásai

[szórakoztatás], zene összeállítása, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, oktatási,

ismeretterjesztő tevékenység, hagyományőrző összejövetelek szervezése éslebonyolítása, történelmi és

 társadalomtudományi ismeretterjesztés, felvilágosítás és tájékoztatás.

 45    Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások, vallási

összejövetelek szervezése, megemlékezések szervezése és lebonyolítása, felvonulások szervezése és

 lebonyolítása, fáklyás menetek szervezése éslebonyolítása.

 ( 210 ) M 12 04642

 ( 220 ) 2012.12.27.

 ( 731 )  Szövetség egy Új Világért Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Balázs Attila, Budapest

 ( 541 ) Szövetség egy Új Világért

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyiáru).

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04647

 ( 220 ) 2012.12.28.

 ( 731 )  Colgate-Palmolive Europe SARL, Geneva (CH)

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

 ( 541 ) SANEX DERMO PRO HYDRATE

 ( 511 ) 3    Testápolási termékek, nem-gyógyszernek minősülő bőrtisztító készítmények, test- és bőrhidratáló

készítmények; dezodorok és izzadság-gátlók személyes használatra; hajápolási készítmények és férfi
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 kozmetikumok.

 ( 210 ) M 12 04649

 ( 220 ) 2012.12.28.

 ( 731 )  Hőplusz Rendszer Kft., Kecskemét (HU)

 ( 541 ) MEPS

 ( 511 )  17    Építőipari hőszigetelő alapanyagok; hő-, hang- és vízszigetelő anyagok; akusztikai anyagok; nedvesség

elleni szigetelőanyagok épületekhez, kőgyapot [szigetelőanyag], tömítőkittek; szigetelőmasszák; vízzáró

anyagok; üvegszálból készült szővetek;üveggyapot szigetelési célra; szigetelőfestékek és lakkok; padló és

pincefal szigetelőlemezek; szigetelőanyagok; üvegszálból készült szövetek szigetelésre; paratechnikai anyagok;

tetőszigetelő, szigetelőnemez; mélyépítési szigetelő és hídszigetelőanyagok; fedéllemezek; gépcsomagoló

 szigetelőlemezek; szigetelőpapír, kátránypapír; szigetelőszalagok; habosított polisztirolból készült termékek.

 19    Építési, építőanyag-ipari szakanyagok nevezetesen homlokzati-, lábazati lélegző és hőszigetelő vakolatok,

színezővakolat; természetes- vagy műkövek; cement, mész, malter, gipsz és kavics; csövek kőagyagból vagy

betonból; habarcsok építési célokra;bitumen- és kátrányalapú építési anyagok; egyéb építési keverékanyagok;

burkolólapok, padlóburkoló mozaiklapok, parketták; fugázók, aljzatkiegyenlítők; bevonatok [építőanyagok];

tűzálló anyagok; útépítési és útburkoló anyagok, aszfalt, szurok és bitumen;tetőfedő anyagok, zsindelyek,

valamint építési alap-, adalék- és segédanyagok; habarcs építési célokra; építési szilikátipari termékek, szállítható

házak; kő emlékművek; szigetelő üveg [építési]; szigetelőpapír; tűzálló építőanyagok, nem fémből;

 tetőfedőanyagok, gipszvakolat, nem fémből; válaszfalak, nem fémből; kandallók.

 ( 210 ) M 13 00033

 ( 220 ) 2013.01.07.

 ( 731 )  dr. Seffer István, Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Szekeres Péter, Esztergom

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Bőr regeneráló gél.

 ( 210 ) M 13 00036

 ( 220 ) 2013.01.07.

 ( 731 )  Szepsy István, Mád (HU)

 ( 541 ) SZEPSY

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

 áru).

 ( 210 ) M 13 00039

 ( 220 ) 2013.01.08.

 ( 731 )  McDonald's International Property Co, Ltd., Wilmington, Delaware (US)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Sport- és kulturális tevékenységek és események szponzorálása.
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  41    Szórakoztató szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 00069

 ( 220 ) 2013.01.13.

 ( 731 )  Kincses Csaba Sándor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Digitális rögzítésű média.

 ( 210 ) M 13 00070

 ( 220 ) 2013.01.14.

 ( 731 )  Ji Jian Zhong, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00071

 ( 220 ) 2013.01.14.

 ( 731 )  Tama Plastic Industry, Mishmar-Ha'Amek (IL)

 ( 740 )  dr. Vilczek Balázs, Vilczek és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Mezőgazdasági csomagolóanyagok, csomagolás mezőgazdasági terményekhez, zacskók, zsákok, táskák,

 címkék és öntapadós szalagok papírból vagy műanyag fóliából.

 22    Kötelek, zsinegek, spárgák, fonalak, hálók, hálós csomagolóanyagok mezőgazdasági terményekhez;

 mindegyik nem fémes anyagokból készült.

  42    Műszaki tanácsadás mezőgazdasági termékek csomagolásával kapcsolatban.

 ( 210 ) M 13 00085

 ( 220 ) 2013.01.15.

 ( 731 )  Google Inc., Mountain View, California (US)

 ( 300 )  TO/M/12/02621 2012.07.18. TO

 ( 740 )  Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) LOON

 ( 511 )   38    Telekommunikációs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 00099

 ( 220 ) 2013.01.13.

 ( 731 )  Kincses Csaba Sándor, Budapest (HU)
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( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00101

 ( 220 ) 2013.01.16.

 ( 731 )  Anda Kft., Barcs (HU)

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

 ( 541 ) FŐNIX

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátlók és fakonzerváló szerek; festőanyagok; bevonó anyagok;

 színezőanyagok.

  19    Építőanyagok nem fémből.

 35    Festékek és építőaipari anyagok kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; festékek és építőipari anyagok

 reklám és marketing tevékenységek.

 ( 210 ) M 13 00102

 ( 220 ) 2013.01.16.

 ( 731 )  Anda Kft., Barcs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátlók és fakonzerváló szerek; festőanyagok; bevonó anyagok;

 színezőanyagok.

  19    Építőanyagok nem fémből.

 35    Festékek és építőipari anyagok kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; festékek és építőipari anyagok reklám

 és marketing tevékenységek.

 ( 210 ) M 13 00106

 ( 220 ) 2013.01.17.

 ( 731 )  WINE & WILD KERESKEDELMI KFT., DIÓSD (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energiaitalok.
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 ( 210 ) M 13 00107

 ( 220 ) 2013.01.17.

 ( 731 )  Wine & Wild Kereskedelmi Kft., Diósd (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 210 ) M 13 00108

 ( 220 ) 2013.01.17.

 ( 731 )  Wine & Wild Kereskedelmi Kft., Diósd (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 210 ) M 13 00113

 ( 220 ) 2013.01.17.

 ( 731 )  S.C. Prodcom Inpiro S.R.L., Tirgu Mures (RO)

 ( 740 )  dr. Szalántai Kinga, Sárdy és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 13 00123

 ( 220 ) 2013.01.17.

 ( 731 )  Unicon Ruházati és Szolgáltató Zrt., Békéscsaba (HU)
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( 546 )

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

 ( 210 ) M 13 00130

 ( 220 ) 2013.01.18.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00131

 ( 220 ) 2013.01.18.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyiáru).

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

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

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

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

  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).

 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).

 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 00149

 ( 220 ) 2013.01.21.

 ( 731 )  S. C. SCANDIA Romana S.A., Sibiu (RO)

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

 ( 541 ) TORKOS

 ( 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 00178

 ( 220 ) 2013.01.23.

 ( 731 )  Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

  

( 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).

 ( 210 ) M 13 00179

 ( 220 ) 2013.01.23.

 ( 731 )  Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

  
( 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).

 ( 210 ) M 13 00180

 ( 220 ) 2013.01.23.

 ( 731 )  BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)

 ( 541 ) ARANYKANCSÓ
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 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 13 00181

 ( 220 ) 2013.01.23.

 ( 731 )  TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) trilak festékstúdió

 ( 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).

 ( 210 ) M 13 00229

 ( 220 ) 2013.01.28.

 ( 731 )  Urantia Foundation, Chicago, Illinois (US)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft és Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) URANTIA

 ( 511 )  16    Oktatási, vallási vagy filozófiai témákkal kapcsolatos nyomtatott kiadványok, nevezetesen könyvek,

 könyvecskék, brosúrák, vékony fűzött könyvek (pamflettek), hírlevelek, közlönyök és szórólapok.

 41    Oktatási szolgáltatások, nevezetesen vallási képzések; társadalmi és testvéri szervezetben való tagság

 jelölése.

 ( 210 ) M 13 00232

 ( 220 ) 2013.01.25.

 ( 731 )  PP Project Kft. 100%, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00237

 ( 220 ) 2013.01.29.

 ( 731 )  Első Orosz-Magyar Fogászati Klinika Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Fogászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 00251

 ( 220 ) 2013.01.29.

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

 ( 740 )  dr. Bálint Andrea, Budapest

 ( 541 ) Sztárkoktél

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; on-line
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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; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel;

számítógép terminálok közöttiösszeköttetések; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós

műsorszórás; telexszolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek 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-műsorokra; 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 televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások; show-műsorok;

show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sorsjátékok lebonyolítása;szerencsejátékok;

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

televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés; videofilmgyártás;

 videokamerákkölcsönzése; zene öszzeállítása.

 ( 210 ) M 13 00261

 ( 220 ) 2013.01.30.

 ( 731 )  KA-VOSZ Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; vállalkozások részére pénzügyi

 ügyletek bonyolítása; pénzügyi pályázatok kiírása; hitelügyletek.

 41    Nevelés; szakmai képzések; oktatási szolgáltatások; könyvkiadás; szakmai képzési és oktatási konferenciák

 szervezése.

  42    Szoftvertervezés, -fejlesztés és -működtetés, különösen pénzügyi, biztosítási és kereskedelmi területeken.

 ( 210 ) M 13 00269

 ( 220 ) 2013.02.01.

 ( 731 )  Mányi Tibor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kántor Attila, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ALPEI

 ( 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).
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 ( 210 ) M 13 00328

 ( 220 ) 2013.02.08.

 ( 731 )  Baán Dávid, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00329

 ( 220 ) 2013.02.08.

 ( 731 )  NOVARTIS A.G., Basel (CH)

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

 ( 541 ) VOLTAREN EMULGEL FORTE

 ( 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).

 ( 210 ) M 13 00356

 ( 220 ) 2013.02.12.

 ( 731 )  Fundus Invest Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) Engedje, hogy magával ragadja Hajdúszoboszló természeti csodája, a termálvíz gyógyító hatása!

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 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).

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

 és állatok részére.

 ( 210 ) M 13 00377

 ( 220 ) 2013.02.13.

 ( 731 )  Mérlegképes Tanoncok Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Borbás Máté, SBGK 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); számviteli oktatás, munkaerő közvetítés és munkaerő

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00378

 ( 220 ) 2013.02.13.

 ( 731 )  Mérlegképes Tanoncok Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Borbás Máté, SBGK 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); számviteli oktatás, munkaerő közvetítés és munkaerő

 kölcsönzés.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00380

 ( 220 ) 2013.02.13.

 ( 731 )  Concorde Media Group Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dósa Melinda,Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00397

 ( 220 ) 2013.02.15.

 ( 731 )  MEDIWEL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás, kereskedelem.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00404

 ( 220 ) 2013.02.15.

 ( 731 )  Phytotec Bt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Reventil

 ( 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
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 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 00405

 ( 220 ) 2013.02.15.

 ( 731 )  Phytotec Bt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Ventilla

 ( 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 00414

 ( 220 ) 2013.02.18.

 ( 731 )  Magánvállakozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary), Budapest (HU)

  

( 546 )

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

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; eladási propaganda mások számára; kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagyreklámcélú vásárok szervezése; marketing; reklámanyagok

 [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; konferenciák szervezése és

 lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és vezetése.

 ( 210 ) M 13 00420

 ( 220 ) 2013.02.18.

 ( 731 )  Car Park Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  dr. Havasi Adrienn, Sárvár

  

( 546 )
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 ( 511 )   39    Parkolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 00433

 ( 220 ) 2013.02.19.

 ( 731 )  Bustyaházai Mariann, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, növényi olajok és zsírok kozmetikai célokra, kozmetikai cikkek, hajmosó

 szerek; fogkrémek.

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;vitaminok; gyógynövénykészítmények, gyógynövény kivonatok

és oldatok, növényi olajok és zsírok gyógyászati célra, tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

 mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) és ezek on-line internetes változatai is.

 ( 210 ) M 13 00437

 ( 220 ) 2013.02.19.

 ( 731 )  Gyerekekért SOS 90' Alapítvány, Nyírtelek (HU)

 ( 740 )  Gurály Edina, Napkor

 ( 541 ) Kedvesház

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00442

 ( 220 ) 2013.02.19.

 ( 731 )  Riasztódepó Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) Fisotech

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

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

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

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

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

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

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

 szereplővalamennyi áru).

 ( 210 ) M 13 00478

 ( 220 ) 2013.02.22.

 ( 731 )  Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Túri László, Sopron

 ( 541 ) ROAD to the FINAL
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 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 13 00482

 ( 220 ) 2013.02.25.

 ( 731 )  BB Invest Ltd., Nevis Charlestown (KN)

 ( 740 )  dr. Forgácsné dr. Maurer Erika, Forgács és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Almabor.

 ( 210 ) M 13 00495

 ( 220 ) 2013.02.26.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) RICHTER GEDEON - RÓLUNK GONDOSKODIK

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

  16    Nyomdaipari termékek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 44    Egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, gyógyszerészeti tanácsadás, orvosi szolgáltatások,

 terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 00513

 ( 220 ) 2013.02.27.

 ( 731 )  Harmat Textiltisztító Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Zakor Zsolt, Pomáz

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Mosás, vegytisztítás, szőnyegtisztítás.

 ( 210 ) M 13 00519

 ( 220 ) 2013.02.27.

 ( 731 )  HBM Kulturális Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdős Anett, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ABRAKA BABRA

 ( 511 )  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).

 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).
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 ( 210 ) M 13 00533

 ( 220 ) 2013.02.28.

 ( 731 )  GRID CEE ZRT., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Garamvölgyi Szabolcs, Hajdu és Menyhei Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Irodai munkák; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.

  36    Pénzügyi ügyletek; pénzügyi információk nyújtása.

  41    Nevelés; szakmai képzés; oktatás.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; információ-technológia [IT] tanácsadó

 szolgáltatások; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása.

 ( 210 ) M 13 00536

 ( 220 ) 2013.02.28.

 ( 731 )  Új Palini-Hús Zrt., Kilimán (HU)

 ( 740 )  dr. Bajkai István, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Négy évszak sonka Tél

 ( 511 )   29    Sonka, sonkafélék.

 ( 210 ) M 13 00552

 ( 220 ) 2013.03.01.

 ( 731 )  BMW Vertriebs GmbH Magyarországi Fióktelepe, Vecsés (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Domonkos, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) RAY

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 13 00555

 ( 220 ) 2013.03.01.

 ( 731 )  Hardt Oil Kft., Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  dr. Miskéri Márk, Kiskunmajsa

 ( 541 ) Hardt Oil

 ( 511 )  4    Ipari olaj; ipari zsír; kenőolaj; kenőzsír; kőolaj, nyers vagy finomított; motorolaj; kenőanyagok.

 ( 210 ) M 13 00562

 ( 220 ) 2013.03.04.

 ( 731 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmington, Delaware (US)

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

 ( 541 ) McMix

 ( 511 )   43    Éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 00574
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 ( 220 ) 2013.03.01.

 ( 731 )  PA-COMP Kft., Újfehértó (HU)

 ( 740 )  dr. László Áron Márk, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Feldolgozott gyümölcsök, feldolgozott zöldségek; feldolgozott magvak.

 ( 210 ) M 13 00576

 ( 220 ) 2013.03.01.

 ( 731 )  PA-COMP Kft., Újfehértó (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SNAKKER

 ( 511 )   29    Zöldségekből és magvakból készített sós snackféleségek.

  30    Rizsből, gabonamagvakból, gabonakészítményekből és lisztből készített sós snackféleségek.

 ( 210 ) M 13 00580

 ( 220 ) 2013.03.05.

 ( 731 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmingotn, Delaware 19808 (US)

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

 ( 541 ) McMorning

 ( 511 )  30    Fogyasztásra szánt szendvicsek, húsos szendvicsek, sertéshúsos szendvicsek, halas szendvicsek, csirkehúsos

szendvicsek; kétszersültek, kenyér, sütemények, kekszek, csokoládé, kávé, kávéhelyettesítők, tea; mustár;

 zabliszt; szószok; fűszerek; cukor.

 ( 210 ) M 13 00591

 ( 220 ) 2013.03.05.

 ( 731 )  ADÓNET.HU Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Adónet Akadémia

 ( 511 )  35    Adózással, pénzügyekkel, számvitellel és ezekhez kapcsolódó jogi területekkel kapcsolatos kereskedelmi

 adminisztráció, irodai munkák, könyvelés, üzleti felvilágosítás és tájékoztatás.

 41    Adózással, pénzügyekkel, számvitellel és ezekhez kapcsolódó jogi területekkel kapcsolatos oktatási,

levelező oktatási, távoktatási, online oktatási szolgáltatások; adózással, pénzügyekkel, számvitellel és ezekhez

kapcsolódó jogi területekkel kapcsolatosszemináriumok rendezése és vezetése; oktatási tárgyú tájékoztatással

kapcsolatos szolgáltatások; adózással, pénzügyekkel, számvitellel és ezekhez kapcsolódó jogi területekkel

 kapcsolatos elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; elektronikusdesktop kiadói tevékenység.

 ( 210 ) M 13 00592

 ( 220 ) 2013.03.05.

 ( 731 )  Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)

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

 ( 541 ) DER GENERAL

 ( 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.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 9. szám, 2013.05.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M976



 5    Fertőtlenítő és dezodoráló szerek nem személyes használatra, légfrissítő és levegőszagtalanító készítmények.

 21    Szivacsok, kefék (az ecsetek kivételével); tisztítórongyok, takarítóeszközök; kézzel működtett

 takarítóeszközök, egészségügyi tisztítószer, fertőtlenítőszer és légfrissítő adagolók.

 ( 210 ) M 13 00643

 ( 220 ) 2013.03.11.

 ( 731 )  Bálint Tibor, Szeged (HU)

 Bálint Zsuzsanna, Üllés (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

 lószerszámok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

  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 00677

 ( 220 ) 2013.03.12.

 ( 731 )  Adam Transport Services Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szamosi Katalin, SBGK 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 00722

 ( 220 ) 2013.03.18.

 ( 731 )  NPTVI Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, kalapáruk, sapka, kesztyű, sál, kendő, fülvédő, szoknya, nadrág, póló, kabát.

 ( 210 ) M 13 00828

 ( 220 ) 2013.03.28.

 ( 731 )  Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 Magyar Exporthitel Biztosító Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tamási Zsolt, Dr. Tamási Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás); kötvénykibocsátás.

 ( 210 ) M 13 00829

 ( 220 ) 2013.03.28.

 ( 731 )  Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 Magyar Exporthitel Biztosító Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tamási Zsolt, Dr. Tamási Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás); kötvénykibocsátás.

 ( 210 ) M 13 00876

 ( 220 ) 2013.04.05.

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

 ( 541 ) ANTICLOT

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 00877

 ( 220 ) 2013.04.05.

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

 ( 541 ) BONAXON

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 00878

 ( 220 ) 2013.04.05.

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

 ( 541 ) CLOTEGIS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 00879

 ( 220 ) 2013.04.05.

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

 ( 541 ) DABIGAN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 00880

 ( 220 ) 2013.04.05.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 541 ) EGIDAB

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 00882

 ( 220 ) 2013.04.05.

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

 ( 541 ) EGIRUB

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 00883

 ( 220 ) 2013.04.05.

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

 ( 541 ) EMESPIL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 00884

 ( 220 ) 2013.04.05.

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

 ( 541 ) FINEGIS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 00885

 ( 220 ) 2013.04.05.

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

 ( 541 ) FINELIA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 00886

 ( 220 ) 2013.04.05.

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

 ( 541 ) GOLEGIS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 00890

 ( 220 ) 2013.04.05.

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

 ( 541 ) NOTROMB

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 00891

 ( 220 ) 2013.04.05.

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

 ( 541 ) PEGYLIX

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 00892

 ( 220 ) 2013.04.05.

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

 ( 541 ) SCLEMUDOL
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 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 109 darab közlést tartalmaz.
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