
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 11 03704

 ( 220 ) 2011.11.22.

 ( 731 )  Használtautó Informatikai Kft., Győr (HU)

 ( 541 ) autóvadász

 ( 511 )   35    On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton.

  38    Elektronikus levelezés, e-mail; üzenetek küldése; információs szolgáltatások mobiltelefon útján.

 ( 210 ) M 11 04146

 ( 220 ) 2011.12.23.

 ( 731 )  Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadó Zrt., Tatabánya (HU)

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

 ( 541 ) Világgazdaság Medicina

 ( 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.

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

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

 ( 210 ) M 11 04149

 ( 220 ) 2011.12.23.

 ( 731 )  Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadó Zrt., Tatabánya (HU)

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

 ( 541 ) Világgazdaság Medicina - Egészségügyi Konferencia

 ( 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.

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

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

 ( 210 ) M 11 04150

 ( 220 ) 2011.12.23.

 ( 731 )  Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadói Zrt., Tatabánya (HU)

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

 ( 541 ) Medicina melléklet

 ( 511 )   16    Újságok.

 ( 210 ) M 12 00490

 ( 220 ) 2012.02.16.

 ( 731 )  Yummi Leves Bár Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somfai Éva, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest

 ( 541 ) LEVESPONT
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 ( 511 )   35    Információ és tanácsadás fogyasztóknak.

 43    Helyben vagy frissen készült hideg és meleg ételek szolgáltatása, állófogyasztásra és elvitelre is bár

 szolgáltatások; étkezdék; kantinok, büfék, étkezdék; vendéglátóipar; éttermek; gyorséttermek.

 ( 210 ) M 12 00568

 ( 220 ) 2012.02.22.

 ( 731 )  Enrawell Kft., Cegléd (HU)

 ( 740 )  dr. Mezei Róbert, Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BusinessRef

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

  38    Távközlés.

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

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

 ( 210 ) M 12 01619

 ( 220 ) 2012.05.14.

 ( 731 )  VALENT JÁNOSNÉ, Budapest (HU)

  ( 591 )

 ( 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).

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 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) .

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    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).

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

 szereplő valamennyi áru).

 13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek (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
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 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).

 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    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).

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

 karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi 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).

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

 áru).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (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).

  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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

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

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 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 12 02783

 ( 220 ) 2012.08.02.

 ( 731 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

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

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 12 03412

 ( 220 ) 2012.09.20.

 ( 731 )  Pozsonyi Piknik Egyesület, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Előadóművészek szolgáltatásai, eszmecserék, helyi kulturális nap szervezése [falunap], kollokviumok

szervezése és lebonyolítása, élő előadások bemutatása, filmszínházi előadások, fotóriportok készítése,

hangversenyek szervezés és lebonyolítása,jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás], konferenciák szervezése és

lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások], show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai],sorsjátékok lebonyolítása, sportversenyek

rendezése, színházi produkciók, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, utcai kulturális rendezvények

 szervezése, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték.

 ( 210 ) M 12 04091

 ( 220 ) 2012.11.06.

 ( 731 )  Royal Tokaji Borászati Zrt., Mád (HU)

 ( 740 )  dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

   

( 554 )

 ( 511 )   20    Dobozok fából vagy műanyagból.

  33    Tokaj eredet-megjelölés területéről származó borok.

 ( 210 ) M 12 04129

 ( 220 ) 2012.11.07.

 ( 731 )  EURO TECH Corporation Kft., Szeged (HU)

  
( 591 )

 ( 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).

 ( 210 ) M 12 04339

 ( 220 ) 2012.11.27.

 ( 731 )  TAK Stúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Olti Andrea, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  18    Magyaros motívummal ellátott bőr és bőrutánzatok, magyaros motívummal ellátott állatbőrök és irhák,

utazótáskák és bőröndök, esernyők és napernyők, sétapálcák, ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok;

magyaros motívummal ellátott bőröndök, kézitáskák;magyaros motívummal ellátott bőrszíjak; magyaros

motívummal ellátott bőrszíjak katonai felszereléshez; magyaros motívummal ellátott erszények, pénztárcák,

magyaros motívummal ellátott hátizsákok; magyaros motívummal ellátott hevedertáskák,gyermekhordozók;

magyaros motívummal ellátott iskolatáskák, magyaros motívummal ellátott kenguru gyermek hordozására

(heveder); magyaros motívummal ellátott kenguruk (hevederek) csecsemők hordozására, magyaros motívummal

ellátott kézitáskák, magyarosmotívummal ellátott kézitáska vázak; magyaros motívummal ellátott levéltárcák;

 magyaros motívummal ellátott oldaltáskák, tarisznyák; magyaros motívummal ellátott utitáskák.

 25    Magyaros motívummal ellátott ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; magyaros motívummal ellátott

csecsemőnadrágok [ruházat]; magyaros motívummal ellátott csuklyák, kapucnik (ruházat); magyaros

motívummal ellátott dzsekik; magyaros motívummal ellátottegyenruhák; magyaros motívummal ellátott

elasztikus (sztreccs) nadrágok; magyaros motívummal ellátott felsőkabátok, felöltők; magyaros motívummal

ellátott felsőruházat; magyaros motívummal ellátott ingek; magyaros motívummal ellátott kerékpárosöltözetek;

magyaros motívummal ellátott kesztyűk (ruházat); magyaros motívummal ellátott készruhák; magyaros

motívummal ellátott kosztümök; magyaros motívummal ellátott kötöttáruk; magyaros motívummal ellátott

melegítők, szvetterek; magyaros motívummalellátott mellények; magyaros motívummal ellátott munkaruhák,

munkaköpenyek; magyaros motívummal ellátott nadrágok; magyaros motívummal ellátott női ruhák; magyaros

motívummal ellátott övek (ruházat); magyaros motívummal ellátott pénztartó övek (ruházat);magyaros

motívummal ellátott pólók; magyaros motívummal ellátott pulóverek; magyaros motívummal ellátott ruházat,

ruhaneműk; magyaros motívummal ellátott sporttrikók; magyaros motívummal ellátott szoknyák; magyaros

motívummal ellátott térdnadrágok;magyaros motívummal ellátott szőrmebéléses kabátok; magyaros motívummal

 ellátott tornaruházat; magyaros motívummal ellátott vízhatlan ruházat.

 26    Magyaros motívummal ellátott csipkék és hímzések, szalagok és zsínórok, gombok, ruhakapcsok és

fűzőlyukak, gombostűk és tűk, művirágok; magyaros motivummal ellátott csatok (ruhakellékek); magyaros

motivummal ellátott csúszózárak táskákhoz; magyarosmotívummal ellátott húzózárak, zippzárak, villámzárak;

 magyaros motivummal ellátott övcsatok, övkapcsok.

 ( 210 ) M 12 04441

 ( 220 ) 2012.12.05.

 ( 731 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó tej.

 ( 210 ) M 12 04446

 ( 220 ) 2012.12.05.

 ( 731 ) HILLTOP Neszmély Szőlészeti, Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

 Neszmély (HU)

 ( 740 )  Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Neszmély eredetmegjelölés területéről származó borok; szeszes italok, likőrök.

 ( 210 ) M 12 04487

 ( 220 ) 2012.12.11.

 ( 731 )  Enterprise Holdings, Inc., St. Louis, Missouri (US)

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

 ( 541 ) ENTERPRISE

 ( 511 )  39    Járművek bérbeadása és kölcsönzése és járművek bérbeadásával és lizingelésével kapcsolatos rezervációs

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 04544

 ( 220 ) 2012.12.18.

 ( 731 )  Innovative Concept Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (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 oktató berendezések és felszerelések; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására, másolásáraszolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata

áruelosztó-berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04617

 ( 220 ) 2012.12.21.

 ( 731 )  WEKLYUK Design Kft., Vasad (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Hátizsákok és bőröndök, hátitáska, utazótáska, válltáska, divattáska, neszesszer, kézitáskák, pénztárca, tárca,

 női táska, kozmetikai táska, retikül, bőrtáska, műbőrtáska.

 25    Női és férfi felsőruházat, póló, T -shirt, ujjatlan póló, "V" nyakú póló, magasított nyakú póló, gallérospóló,

piké póló, tenisz póló, pulóver; ujjatlan pulóver, kapucnis pulóver, kötött pulóver, horgolt pulóver, ing, zakó,

tunika, blézer, trikó, farmer,leggings, vászonnadrág, bermuda, rövid nadrág, kertésznadrág, öltöny,

bársonynadrág, bőrnadrág, pantalló, kordnadrág, női és férfi fehérnemű, melltartó, alsónadrág, bugyi, kombiné,

sál, kabát, kesztyű, ujjatlan kesztyű, zokni, lábtyű, harisnya,harisnyanadrág, térdzokni, titok zokni, szövetkabát,

bőrruházat, bőrkabát, poncsó, kardigán, sál, kötény, cipő, bőrcipő, tornacipő, magas szárú cipő, bakancs,

vászoncipő, lakkcipő, makkos cipő, szandál, papucs, saru, mamusz, sport cipő, fejkendő,baseball sapka, fullcap

sapka, trueker (kamionos) sapka, kalap, füles sapka, fülvédő, mellény, öv, estélyi, menyasszonyi ruha,

menyecskeruha, koktélruha, hálóing, pizsama, boleró, úszónadrág, úszósapka, úszódressz, overall, dressz, garbó,

 kismamaruha,mackónadrág, melegítő, sportruházat, termo pulóver, termo nadrág, termo kabát, kutyaruha.

  33    Szeszes italok, vodka, pálinka, bor, likőr, whisky, pezsgő, abszint, égetett szesz, brandy, rum.

 ( 210 ) M 12 04632

 ( 220 ) 2012.12.21.

 ( 731 )  KOPINT-DATORG Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Okos telefonra letölthető mobilalkalmazás.

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

 ( 210 ) M 12 04646

 ( 220 ) 2012.12.27.

 ( 731 )  Molnár Árpád, Révfülöp (HU)

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Magyarország területéről származó szódavizek.

 ( 210 ) M 13 00023

 ( 220 ) 2013.01.03.

 ( 731 )  Szórád Éva, Tatabánya (HU)

 ( 541 ) Országos Informatikai Programiroda

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

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

 szolgáltatás).

 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 00032

 ( 220 ) 2013.01.07.

 ( 731 )  The Cook Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Csajok és Pasik

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

  41    Szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

 42    Számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes

használatának lehetővé tétele on-line naplók és blogok készítéséhez és megjelentetéséhez; webtárhely biztosítás

 digitális tartalmak, azaz on-line naplókés blogok számára; számítógép tárhely szerkesztés.

 ( 210 ) M 13 00041

 ( 220 ) 2013.02.04.

 ( 731 )  Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Medipek

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru.

 ( 210 ) M 13 00100

 ( 220 ) 2013.01.16.

 ( 731 )  Maharishi Foundation Limited, St. Helier, Jersey (US)

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

  ( 546 )

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; művészkellékek; ecsetek; oktatási és képzési

kellékek (készülékek kivételével); könyvek;könyvtámaszok; könyvecskék; naptárak; üdvözlőlapok; cserélhető

 betétlapos irattartók; folyóiratok; hírlevelek;íróeszközök; fényképek; poszterek; matricák.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; iskolai szolgáltatások;

meditáció oktatás; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészségvédő-és fitneszklub szolgáltatások;

menedzselésre vonatkozó felnőttképzésiszolgáltatások; gazdasági és menedzselési ügyekkel kapcsolatos coaching

[tréning]; kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos tanfolyamok vezetése; időmenedzseléssel kapcsolatos oktató

szemináriumok vezetése; menedzseléssel kapcsolatos oktatási-szolgáltatások;menedzsment képzési

szolgáltatások; menedzsment szemináriumokon terjesztett tananyagok készítése; videofelvételek készítése

vállalati menedzsment képzésekhez; üzleti menedzsment tanfolyamok biztosítása; általános menedzsment

tanfolyami képzésekbiztosítása; üzletvezetési kézikönyvek publikálása; egyéni tudatosság fejlesztő

alkotóműhelyek és szemináriumok vezetése; oktatási és szórakoztatási szolgáltatások, nevezetesen ösztönző és

oktató szónokok biztosítása az ön- és személyiségfejlesztésterületén; személyiségfejlesztő tanfolyamok;

személyiségfejlesztő képzések; segitségnyújtás, egyéni testedzési és fitness tanácsadás vállalati ügyfeleknek,

hogy elősegítsék, hogy alkalmazottaik beépítsék mindennapjaikba a fizikai erőnlétüket javítótestgyakorlást;

segitségnyújtás, egyéni testedzési és fitness tanácsadás egyének részére, hogy beépítsék mindennapjaikba a fizikai

erőnlétüket javító testgyakorlást; személyiségfejlesztő tanfolyamok, aerob és anaerob gyakorlatokat erősítő

ésrugalmasságot fokozó gyakorlatokkal ötvöző egyéni fitness edzői szolgáltatások; fogyással és testedző
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programokkal kapcsolatos egyéni képzések; egyéni időmenedzseléssel kapcsolatos tanfolyamok biztosítása;

 személyiségfejlesztő tanfolyamok biztosítása;meditációs technikák oktatása.

 44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; masszázs

szolgáltatások; masszázsra vonatkozó tájékoztató szolgáltatások; dietetikus által nyújtott szolgáltatások; étrend-

és táplálkozási tanácsadás;egészségügyi klinikai szolgáltatások; meditációs szolgáltatások; energiagyógyítási

szolgáltatások, nevezetesen stresszkezelésre és stressz csökkentésre vonatkozó tanácsadás egyének részére

életminőségük javításáért; fizioterápiás állapotfelmérés,mozgászavarok azonosítása és kezelése az optimális testi

működés helyreállítása és fenntartása érdekében a betegségek, rendellenességek, az egészségi állapot vagy

sérülések eredményeképpen kialakuló károsodások, korlátozott működések és a rokkantságkialakulásának, a

tünetek megjelenésének és előrehaladásának megelőzése érdekében, stresszkezelési szolgáltatások; telefonos és

személyes egyéni életstílus és állapotfelmérés (testi és lelki egészségügyi szolgáltatások}; egyéni viselkedéssel

kapcsolatosszolgáltatások; egészségügyi és wellness tanácsadás az egyéni boldogság eléréséhez; izomerősítéssel

kapcsolatos egyéni terápiás szolgáltatások; a keringés javítását szolgáló egyéni terápiás szolgáltatások;

személyiségfelmérési szolgáltatások; azegészséges életmóddal és táplálkozással kapcsolatos szolgáltatások;

nevezetesen személyre szabott felmérések/értékelések, egyéni szokások kialakítása, állapotfenntartási ütemtervek

készítése és tanácsadás; wellness szolgáltatások biztosítása, nevezetesenegyéni állapotfelmérések, egyéni

 szokások kialakítása, állapotfenntartási ütemtervek készítése és tanácsadás.

 ( 210 ) M 13 00120

 ( 220 ) 2013.01.17.

 ( 731 )  Szabolcsi Miklós, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   15    Tárogató.

 ( 210 ) M 13 00121

 ( 220 ) 2013.01.17.

 ( 731 )  EUREST Étteremüzemeltető Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hingl Viktória, Dr. Hingl 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).

  43    Vendéglátás (élelmezés); közétkeztetés; diabetikus étkeztetés; egészséges étkeztetés.

 ( 210 ) M 13 00155

 ( 220 ) 2013.01.22.

 ( 731 )  NB1.hu Média Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Magyar Aranylabda

 ( 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).
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 ( 210 ) M 13 00187

 ( 220 ) 2013.01.24.

 ( 731 )  Central Soya Feed Kft., Vajta (HU)

 ( 740 )  dr. Krencz Balázs, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Magyarországról származó istállótakarmány állatoknak; Magyarországról származó takarmány;

 Magyarországról származó termékek állatok hízlalására.

 ( 210 ) M 13 00196

 ( 220 ) 2013.01.24.

 ( 731 )  Mudrák Béla Tamás, Esztergom (HU)

 ( 541 ) CUKERIT

 ( 511 )  30    Cukorkaáruk; cukrászsütemények; édesítőszerek, természetes alapú asztali édesítőszerek; fagylalt, jégkrém;

gyümölcsös sütemények/torták; jégkrémpor; kakaó alapú italok; kakaós tejital; kakaós termékek; kekszek; magas

protein tartalmú gabonaszeletek;mandulás cukrászkészítmények; rágógumi; sütemények; süteménypor; töltött

 cukorkák, fondan.

 ( 210 ) M 13 00270

 ( 220 ) 2013.02.01.

 ( 731 )  Jantek Tamás, Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Sinyei Dávid, Sinyei 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 00276

 ( 220 ) 2013.02.01.

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

 ( 740 )  dr. Bálint Andrea, Budapest

 ( 541 ) A címlaplány

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok

kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok

terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;

reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása;telemarketing

 szolgáltatások; televíziós reklámozás.

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

fórumok biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások; kábeltelevízós műsorszórás; műholdas átvitel;

számítógépes terminálok közöttiösszeköttetések; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz, televíziós

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

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

lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok

szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesztréning); elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;

előadóművészek szolgáltatásai; feliratozása-filmek; filmszínházi előadások; fogadások tervezése (szórakoztatás);

fotóriportok készítése; helyfoglalás show müsorra; játékfelszerelésekbérbeadása; játékkaszinók szolgáltatásai;

játékkölcsönzés; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások

(szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése

éslebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;

lemezlovasok szolgáltatásai; mozifilmek kölcsönzése; oktatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; on-line játékokszolgáltatása számítógépes hálózatból; rádió-és televíziókészülékek kölcsönzése;

rádió-és televízió programok készítése; riporteri szolgáltatások; show műsorok; show-műsorok szervezése

(impresszáriók szolgáltatásai); sportjátékok lebonyolítása;szerencsejátékok; szinkronizálás; szórakoztatás;

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

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videofilmezés; videofilmgyártás; videokamerákkölcsönzése; zene

 összeállítása.

 ( 210 ) M 13 00308

 ( 220 ) 2013.02.07.

 ( 731 )  Játék-Mester Közhasznú Alapítvány, Sarud (HU)

 ( 541 ) Élményfalu - Horgász múzeum, halász múzeum és Öko Port

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

 ( 210 ) M 13 00349

 ( 220 ) 2013.02.12.

 ( 731 )  BIOFARMA, Suresnes Cedex (FR)

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

 ( 541 ) ARTANCIEL

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.

 ( 210 ) M 13 00354

 ( 220 ) 2013.02.12.

 ( 731 )  Belcat Tanácsadó és Szolgáltató Bt., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Heim László, HEIM Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Dobozok kartonból vagy papírból, díszcsomagolás.

  26    Művirágok.

  31    Szárított növények díszítésre.

 ( 210 ) M 13 00376

 ( 220 ) 2013.02.13.

 ( 731 )  Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  dr. Fakó Beatrix, Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  29    Friss, hűtött hús (ideértve sertés, marha, baromfi, egyéb szárnyas, vad, marinádozott, panírozott, sózott,

tartósított), húskészítmények, hentes áruk, húskivonat, húskocsonya, húskészítmények, feldolgozott hús (hűtött,

 mélyhűtött).

  30    Húspástétom.

 ( 210 ) M 13 00390

 ( 220 ) 2013.02.14.

 ( 731 )  Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás, Pécs (HU)

 ( 740 )  Pfeffer József, Pécs

  

( 546 )

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

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

 lószerszámok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy

műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru) nemez és gyapjú termékek.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelán- és fajanszáruk;

 fazekastermékek, kiégethető gyurma, sógyurma tárgyak.

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 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); húskészítmények; füstölt hentes 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;gyógynövények; méhészetből származó termékek.

 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).

 ( 210 ) M 13 00407

 ( 220 ) 2013.02.15.

 ( 731 )  Sun System Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) CSOKISZOLÁRIUM

 ( 511 )   44    Szépségápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 00411

 ( 220 ) 2013.02.18.

 ( 731 )  dr. Németh Gabriella, Budapest (HU)
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 ( 541 ) Jogi Navigátor

 ( 511 )  35    Információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; marketing; piaci tanulmányok; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];

 közvéleménykutatás; konzultáció személyzetikérdésekben.

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

 könyvkiadás.

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

[személyek közötti vitákban]; szellemi tulajdon használatának engedélyezése [licencia]; szerzői jogok kezelése;

 választottbírósági szolgáltatások; jogikutatás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások].

 ( 210 ) M 13 00412

 ( 220 ) 2013.02.18.

 ( 731 )  Rodet Rodolphe Romain-Gabriel, Budapest (HU)

 Fedou Jean-Claude Alain, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tamási Zoltán, Bánfi és Tamási Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek, valamint kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok,

amerikai palacsinták, amerikaimogyorós cukrászsütemények, aprósütemény, teasütemény, aprósütemények,

bonbonok, briós, cukorkaáruk, cukormázsüteményekhez, cukrászsütemények, csokoládé, csokoládé alapú italok,

csokoládés mousse-ok (habok), csokoládés tej (ital), desszert mousse-ok (cukrászáru), édesgyökér (cukrászáru),

édesgyökér nyalókák (cukrászáru), fagyasztott joghurt, fagylalt jégkrém,gyömbér (fűszer), gyümölcs coulis-k

(mártások), gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru), gyümölcsös sütemények/torták, halva (édességféle), jeges tea,

jég (ehető-), jég, természetes vagy mesterséges, jégfrissítő italokhoz, ételekhez, jégkrémpor, kakaó,kakaó alapú

italok, kakaó tejesital, kakaós termékek, kandiscukor, kávé, kávé alapú italok, kávé, pörköletlen, kávé tejjel,

kávéaromák, kekszek, mandulás cukrászsütemények, mandulás cukrászsütemény, marcipán, mentabonbonok,

mentacukorkák, méz,mézeskalács, palacsinták,pralinék, pudingok, tea, tea alapú italok, tejsodó (vaníliás

 krém),töltött cukorkák, fondan vanília (ízesítőszer).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00515

 ( 220 ) 2013.02.27.

 ( 731 )  Palásti József, Kunszállás (HU)

 ( 740 )  dr. Sándor Péter, Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) I FOOD STORE

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00521

 ( 220 ) 2013.02.27.

 ( 731 )  FONTE VIVA Kft., Kaposvár (HU)

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

 ( 541 ) Fonte Libra

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémből és nem nemesfém

bevonattal); nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és

 fajanszáruk.

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  32    Ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; ízesített vizek.

 ( 210 ) M 13 00546

 ( 220 ) 2013.03.01.

 ( 731 )  Acco-Pannonia Hotels Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Acco-Pannonia Hotels Zrt. dr. Bárdics Anna jogtanácsos, Budapest

 ( 541 ) Budapest Kongresszusi Központ

 ( 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 00547

 ( 220 ) 2013.03.01.

 ( 731 )  Accor-Pannonia Hotels Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Accor-Pannonia Hotels Zrt. dr. Bárdics Anna jogtanácsos, 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 00560

 ( 220 ) 2013.03.01.

 ( 731 )  ASZÚ Étterem Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 39    Kalauzolás ismeretlen helyen; gépkocsival történő szállítás; látogatások tervezése turistáknak; áruszállítás;

 helyfoglalás utazáshoz; futárszolgálat; autóbérlés.

 43    Éttermek; rendezvényekhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar; bár szolgáltatások; kávéházak;

helyfoglalás szállodákban; szállásügynökségek; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk

kölcsönzése; turistaházak; üdülőtáborokszolgáltatásai; étkezdék; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék;

 motelek; önkiszolgáló éttermek; panziók.

 ( 210 ) M 13 00583

 ( 220 ) 2013.03.05.

 ( 731 )  Michele 1997 Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mihály Katalin, Dr. Mihály Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GULLIG

 ( 511 )   18    Bőr és bőrutánzatok, táskák, állatbőrök és irhák, utazótáskák és bőröndök.

 ( 210 ) M 13 00602

 ( 220 ) 2013.03.06.

 ( 731 )  Martinyak Kft., Töltéstava (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholos kivonatok, égetett szeszesitalok, pálinkák, brandyk, vodka.

  35    Alkoholos kivonatok, égetett szeszesitalok, pálinkák, brandyk, vodka kereskedelme.

 ( 210 ) M 13 00604

 ( 220 ) 2013.03.06.

 ( 731 )  Megyeri Gábor, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Mosógépek (mosodai), mosógépek (érmebedobós), szárítógépek (háztartási), vasalógépek, facsarógépek

 (mosodai).

  11    Elektromos mosodai szárítókészülékek.

  37    Mosodák, ruhaneműk tisztítása, ruhagőzölés, vasalás, vegytisztítás.

 ( 210 ) M 13 00611

 ( 220 ) 2013.03.07.

 ( 731 )  Société des Orpduits Nestlé S.A., Vevey (CH)

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

 ( 541 ) PAPIRUSZ

 ( 511 )   16    Sütőpapír és papírtasakok.

 29    Zöldségek és burgonya (tartósított, fagyasztott, szárított vagy főtt); gyümölcsök (tartósított, fagyasztott,
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szárított vagy főtt); gombák (tartósított, szárított vagy főtt); hús, baromfi, vadhús, hal és tengeri ételek, mindezen

termékek kivonatformájában is, levesek, zselék, tészták, konzervek, készételek, fagyasztott vagy szárított

formában; lekvárok, dzsemek; tojások; szája alapú készítmények; étkezési olajok és zsírok; fehérje készítmények

emberi fogyasztásra készülő ételekhez; kolbászok;hentesáruk; amerikai mogyoróvaj; levesek, leves

koncentrátumok, készítmények levesek, húsleves, erőlevesek készítéséhez, leveskockák, tabletták és granulátum

 formájában is.

 30    Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, élesztő, péksütemények; kekszek, cukrászsütemények,

aprósütemények, ostyák, tejkaramellák, pudingok; rizs, tésztafélék, metélt tészta;rizs, liszt vagy gabona alapú

élelmiszerek, készételek formájában is; pizzák;szendvicsek; étkezési tésztakeverék és konyhakész kenyértészta;

süteménypor; öntetek, készítmények mártások előállításához; szójaszósz; ketchup [szász]; aromatizáló vagy

 fűszerező készítmények ételekhez, ehető fűszerek, fűszerek, ízesítők, salátaöntetek,majonéz; mustár; ecet.

 ( 210 ) M 13 00656

 ( 220 ) 2013.03.11.

 ( 731 )  Pizza Paradicsom Vendéglátó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Pizza Paradicsom

 ( 511 )  30    Liszt és gabonakészítmények, kenyér, tésztafélék és cukrászsütemények, fagylaltfélék; ízesítők, szószok,

fűszerfélék és ételízesítők; zsemle, kétszersültek, kenyérfélék, aprósütemények, rizs; tészták; pizza; pizzaszószok;

 pizzaalapok; pizzatészta; főtt-sült tészták és kész tészta-előételek.

  39    Ételek házhozszállításával kapcsolatos szolgáltatások; áruk csomagolása, áruszállítás.

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

 történő kiadásával kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 00682

 ( 220 ) 2013.03.13.

 ( 731 )  Somló Hangja Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft., Devecser (HU)

 ( 740 )  dr. Várhelyi Attila, Dr. Várhelyi Ügyvédi Iroda, Ajka

  

( 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 00684

 ( 220 ) 2013.03.13.

 ( 731 ) GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően

 Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Németh H. Gábor, Németh H. Gábor és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

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

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

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

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

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

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

 valamennyiáru).

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  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).

 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 00692

 ( 220 ) 2013.03.14.

 ( 731 )  NATURA-PRO Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztő Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Papócsi Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gél állagú gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; gél állagú egészségügyi készítmények

gyógyászati használatra; gél állagú gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és

 anyagok; gél állagú bébiételek; gél állagúétrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 35    Gél állagú termékekkel kapcsolatos reklámozás; gél állagú termékekkel kapcsolatos kereskedelmi ügyletek;

gél állagú termékekkel kapcsolatos kereskedelmi adminisztráció; gél állagú termékekkel kapcsolatos irodai

 munkák.

  41    Gél állagú termékekkel kapcsolatos nevelés; gél állagú termékekkel kapcsolatos szakmai képzés.

 ( 210 ) M 13 00693

 ( 220 ) 2013.03.14.

 ( 731 )  NATURA-PRO Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztő Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Papócsi Katalin, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 5    Gál állagú gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; gél állagú egészségügyi készítmények

gyógyászati használatra; gél állagú gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és

 anyagok; gél állagú bébiételek; gél állagúétrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 35    Gél állagú termékekkel kapcsolatos reklámozás; gél állagú termékekkel kapcsolatos kereskedelmi ügyletek;

gél állagú termékekkel kapcsolatos kereskedelmi adminisztráció; gél állagú termékekkel kapcsolatos irodai

 munkák.

  41    Gél állagú termékekkel kapcsolatos nevelés; gél állagú termékekkel kapcsolatos szakmai képzés.

 ( 210 ) M 13 00695

 ( 220 ) 2013.03.14.

 ( 731 )  Szicsek János, Tiszaföldvár (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Magyarországról származó pálinkák.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 13 00702

 ( 220 ) 2013.03.14.

 ( 731 )  Domokos Annamária, Gárdony (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szepelő valamennyi áru), kókusz és

 egyéb nem gabona alapú cukrászsütemények, torták, krémek gyümölcs és/vagy kakó és/vagy kávé tartalommal.

 ( 210 ) M 13 00723

 ( 220 ) 2013.03.18.
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 ( 731 )  Fü-Zo Fruite Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 13 00728

 ( 220 ) 2013.03.19.

 ( 731 )  Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) comment:com

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00743

 ( 220 ) 2013.03.19.

 ( 731 )  Scitec International S.a`r.l., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SCITEC

 ( 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; gombaölőszerek

(fungicidek), gyomirtószerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru);

valamint emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok és

vitaminkészítmények; fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav tartalmú étrend-kiegészítők; kivéve

kártékony állatok irtására szolgálókészítmények, rovarirtószerek (inszekticidek), növényi hiánybetegségek

kezelésére szolgáló készítmények, gombaölőszerek (fungicidek), fonálféregirtószerek (nematicidek),

 gyomirtószerek (herbicidek).

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

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

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

jegyzékében szereplővalamennyi áru); valamint tej és tejtermékek; különösen tejsavó és egyéb tejtermékek;

 szójalecitin; lenmagolaj; fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav tartalmú termékek.

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

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

 valamint fehérje- és/vagy karnitintartalmúitalok.

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); valamint emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők,

táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok,vitaminkészítmények, fehérje-, kreatin-, karnitin- és/vagy aminosav
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tartalmú termékek, tej és tejtermékek, különösen tejsavó és egyéb tejtermékek, szójalecitin, lenmagolaj, valamint

 ruházati cikkek forgalmazása és reklámozása.

 ( 210 ) M 13 00748

 ( 220 ) 2013.03.20.

 ( 731 )  ColonArt Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 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.

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

  41    Nevelés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek és lovas színház.

 ( 210 ) M 13 00750

 ( 220 ) 2013.03.20.

 ( 731 )  Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Wien (AT)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Pálinka termékekhez papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek;

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

 művészek részére; ecsetek; csomagolásra szolgálóműanyagok.

 21    Pálinka termékekhez eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelán és

 fajanszáruk.

  33    Pálinkák.

 ( 210 ) M 13 00762

 ( 220 ) 2013.03.21.

 ( 731 )  Nagy Adrien, Budapest (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 13. szám, 2013.07.15.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1475



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

 ( 541 ) RIENNE CREATIONS

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 lószerszámok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 13 00767

 ( 220 ) 2013.03.21.

 ( 731 )  Bábel Sajt Kft., Kacsóta (HU)

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

 ( 541 ) HAJDÚ-"Régi idők sajtja"

 ( 511 )   29    Sajt termékek.

 ( 210 ) M 13 00768

 ( 220 ) 2013.03.21.

 ( 731 )  Zippenfenig Gábor, Bokod (HU)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 502.

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Cirkuszok, élő előadások bemutatása, tervezése és szervezése, előadóművészek szolgáltatásai, fényképészet,

fotoriportok készítése, filmgyártás, filmstúdiók, fogadások tervezése, szervezése és lebonyolítása, show-műsorok,

azok tervezése, szervezése éslebonyolítása, sport felszerelések kölcsönzése, sport versenyek, azok rendezése,

szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szórakoztatás, szórakoztatási tárgyú információk, televíziós

szórakoztatás, vidámparkok, videofilmezés, videofilmgyártás,DVD és egyéb képhordozó felvételek készítése,

klubszolgáltatások, utánpótlás-nevelés, oktatás, szakmai képzés, edzés és felkészítések tartása és szervezése,

oktatás, műsorok és egyéb rendezvények tervezése, szervezése és lebonyolítása, jegyirodaiszolgáltatás,

 sportjátékok tervezése, rendezése, szervezése és lebonyolítása, testnevelés, tornatanítás, varieték.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00783

 ( 220 ) 2013.03.25.

 ( 731 )  Plantaco Logisztikai és Szolgáltató Kft., Hidas (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trágyák, algák [trágyák]; erdészeti vegyi termékek,

kivéve a gyomirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; gabonaüszög elleni vegyi termékek; halliszt műtrágyák;

hordozóanyagok talajmentestermesztéshez-[mezőgazdaság]; humusz; humuszos fejtrágya; kálium-nitrát;

kertészeti vegyi termékek, a gombaölő, gyomirtó, rovarirtó és parazitaölő szerek kivételével; kertiföld; komposzt;

mezőgazdasági vegyi termékek, kivéve a gombaölő, a gyomirtó, arovarölő és parazitaölő szereket;

nitrogénműtrágyák; növények növekedését szabályozó készítmények; nyomelemkészítmények növények részére;
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nyújtott agyag hidroponikus növénytermesztéshez [szubsztrátum]; peronoszpóra megelőzésére szolgáló vegyi

termékek;salakok [trágyák]; sók [trágyák]; talajkondicionáló vegyi termékek; termőföld; tőzeg [trágya];

tőzegkockák kertészet számára; folyékony talajkondícionáló vegyi termékek, folyékony trágyák, folyékony

 műtrágyák, folyékony lombtrágyák.

5    Gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), filoxéra kezelésére szolgáló vegyi termékek;

gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi termékek; gyomirtó szerek, herbicidek; peronoszpóra/lisztharmat

 kezelésére szolgáló vegyi termékek;talajfertőtlenítő készítmények.

 ( 210 ) M 13 00791

 ( 220 ) 2013.03.26.

 ( 731 )  WILOSZER Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Loósz Tamás, dr. Loósz Tamás Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 ) WILOSZER szivattyújavítás és forgalmazás

 ( 511 )  7    Szivattyúk; szivattyúk fűtőberendezésekhez; szivattyúk [gépek].

  37    Szivattyújavítás.

 ( 210 ) M 13 00792

 ( 220 ) 2013.03.26.

 ( 731 )  WILOSZER Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Loósz Tamás, dr. Loósz Tamás Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  
( 546 )

 ( 511 )  7    Szivattyúk; szivattyúk fűtőberendezésekhez; szivattyúk [gépek].

  37    Szivattyújavítás.

 ( 210 ) M 13 00801

 ( 220 ) 2013.03.26.

 ( 731 )  AT&T Intellectual Property, L.P., Reno, Nevada (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Helyi hálózat (LAN) kábelező berendezés és tartozékai, nevezetesen LAN kábelek, vezetékek, dobozok,

panelek és kivezetők; kábelkezelési és adatközpont kábelezési megoldások, beleértve a LAN kábeleket,

 vezetékeket, dobozokat, paneleket és kivezetőket.

 ( 210 ) M 13 00802

 ( 220 ) 2013.03.26.

 ( 731 )  AT&T Intellectual Property II, L.P., Reno, Nevada (US)

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

 ( 541 ) AT&T

 ( 511 ) 9    Helyi hálózat (LAN) kábelező berendezés és tartozékai, nevezetesen LAN kábelek, vezetékek, dobozok,

panelek és kivezetők; kábelkezelési és adatközpont kábelezési megoldások, beleértve a LAN kábeleket,

 vezetékeket, dobozokat, paneleket és kivezetőket.

 ( 210 ) M 13 00806

 ( 220 ) 2013.03.27.

 ( 731 )  Mm vision group Kft., Érd (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  9    Szemüvegek, napszemüvegek, szemüvegkeretek és tartozékai.

 ( 210 ) M 13 00832

 ( 220 ) 2013.03.28.

 ( 731 )  Cental Kiadó- Reklám és Propaganda Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Kincses Kalendárium

 ( 511 )   16    Folyóiratok.

 ( 210 ) M 13 00858

 ( 220 ) 2013.04.03.

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

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

 ( 541 ) ÍZES ÉLET

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00907

 ( 220 ) 2013.04.05.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  1    Cementalapú ragasztók.

2    Falfestékek, homlokzatfestékek, falimpregnálók, alapozó festékek, szerves festékek, szervetlen festékek,

szilikon falfestékek, szilikát falfestékek, műgyanta diszperziók, akrildiszperziók, falfestékek, falimpregnálók,

 lazúrok, jelzőfestékek, pigmentek.

 7    Hőszigetelő rendszerek.

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

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

anyagok; üvegszálból készült szövetek;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;

 polisztirol hőszigetelések.

 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 00930

 ( 220 ) 2013.04.05.
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 ( 731 )  "Pillantás" Fotó- és Képzőművészeti Kereskedelmi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) PILLEWINK

 ( 511 )   25    Cipők, szabadidő ruházat, sapkák.

 ( 210 ) M 13 00937

 ( 220 ) 2013.04.10.

 ( 731 )  Rotte Kft., Tata (HU)

 ( 740 )  dr. Rudolf Beáta, Tata

 ( 541 ) Rottex

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy

műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 13 00962

 ( 220 ) 2013.04.11.

 ( 731 )  "THERMO" Építőipari Tervező, Szervező Kivitelező és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Éva, Budapest

 ( 541 ) BASEES

 ( 511 )   37    Építés; építési tárgyú információk.

 ( 210 ) M 13 00964

 ( 220 ) 2013.04.11.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Húsáru; virsli; felvágottak.

 ( 210 ) M 13 00967

 ( 220 ) 2013.04.12.

 ( 731 )  Hajdúnánás Városi Önkormányzat, Hajdúnánás (HU)

  

( 546 )

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; bab, tartósított;

csemegeuborka; dió, feldolgozott;disznóhús; dzsemek; gyümölcskonzervek; gyümölcsszeletkék, apró;

hentesáruk; hús; joghurt; kefir; kolbász; lekvár; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; sajtok; savanyú

káposzta; savanyúságok; sonka; szalonna; szárított zöldségek; tej; tejtermékek;tojások; vaj; vajkrém; véreshurka
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 [hentesáru]; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez.

 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.

 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.

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

szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; gyümölcslevek; paradicsomlevek

 [italok]; szőlőmust; szörpök italokhoz; zöldséglevek[italok].

 ( 210 ) M 13 00968

 ( 220 ) 2013.04.12.

 ( 731 )  Victory East Limited Association, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, női-férfi ruhák, pulóverek, nadrág, szoknya.

 ( 210 ) M 13 00973

 ( 220 ) 2013.04.15.

 ( 731 )  Corvent Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ujfalussy Kristóf Sebestyén, Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;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).

 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 00975

 ( 220 ) 2013.04.15.

 ( 731 )  Rong Min, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 13 00980
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 ( 220 ) 2013.04.15.

 ( 731 )  Survive Enviro Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (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; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00983

 ( 220 ) 2013.04.15.

 ( 731 )  BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, London (GB)

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

 ( 541 ) EXACT

 ( 511 )   34    Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák; dohányzási cikkek.

 ( 210 ) M 13 00988

 ( 220 ) 2013.04.16.

 ( 731 )  Lemniszkáta Meseház Betéti Társaság, Keszthely (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Ferenc, Keszthely

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Gyakorlati képzés (szemléltetés), iskolai szolgáltatások (képzés), könyvkiadás, nyelvi tolmács

 szolgáltatások, oktatás, szakmai újraképzés.

  42    Tudományos kutatás.

 ( 210 ) M 13 00992

 ( 220 ) 2013.04.16.

 ( 731 )  Ed. Haas Hungaria Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, húskészítmények; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek),

 kompótok; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
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 30    Lisztek és más gabonakészítmények; műzlik, édesítőszerek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények;

 pudingok; fűszerek; szójaliszt, szójabab-pástétom, szójaszósz; tésztafélék; csokoládék, töltött cukorkák.

 ( 210 ) M 13 01026

 ( 220 ) 2013.04.17.

 ( 731 )  CONTO-INVEST Kft., Dunakeszi (HU)

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

 ( 541 ) CONTO-INVEST

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01046

 ( 220 ) 2013.04.18.

 ( 731 )  Blue Seven Group Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Derzsi Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) Woo-Dee

 ( 511 )  2    Fabevonók, fakonzerváló olajok, fakonzerváló termékek, fapác, fakezelő szerek.

 ( 210 ) M 13 01100

 ( 220 ) 2013.04.24.

 ( 731 )  Bojti József, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Mudra Zoltán, Hauk és Mudra Ügyvédi Iroda, Kiskőrös

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 13 01125

 ( 220 ) 2013.04.26.

 ( 731 )  Deutsche-Telekom AG, Bonn (DE)

 ( 300 )  302103019290.7 2013.02.26. DE

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

 ( 541 ) mVoIP Factory

 ( 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, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló

készülékek; mágneses adathordozók; számológépek, adatfeldolgozó berendezések ésszámítógépek; CD-k, DVD-k

és mindenfajta egyéb (a 9. áruosztályba tartozó) digitális adathordozó; számítógép szoftverek; elektronikusan

 tárolt adatok (letölthetők), elektronikus kiadványok (letölthetők).

 16    Nyomdaipari termékek; fényképek; irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

 (készülékek kivételével).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; üzleti adatok és információk

összegyűjtése, rendszerezése, összeállítása és elemzése számítógépes adatbázisokban; a 9. és 16. áruosztályokba
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 tartozó termékek kiskereskedelme (többek közöttinterneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37    Építkezés; szerelési szolgáltatások; számítógépek és telekommunikációs berendezések javítása és

 karbantartása.

 38    Távközlés; hírügynökségi szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlésre vonatkozó

 tájékoztatás.

 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, szoftver és adatbázisok tervezése és fejlesztése; számítógép

szoftver karbantartás; technikaitanácsadás az ebbe az osztályba tartozó szolgáltatásokkal kapcsolatban;

elektronikus adattárolással kapcsolatos számítógép szolgáltatások; adatfeldolgozó berendezés kölcsönzése;

 weboldal tervezés mások számára.

  45    Szellemi tulajdon használatának engedélyezése.

 ( 210 ) M 13 01126

 ( 220 ) 2013.04.26.

 ( 731 )  Ligman Lighting Company Limited, Klongjun, Bangkapi, Bangkok (TH)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Világítótestek, világítási szerelvények, világítási tartozékok, világító berendezések, víz alatti világító

berendezések, földbe süllyesztett világítótestek, beépített fali világítótestek, felületre szerelhető világítótestek,

mennyezeti világítótestek,oszloplámpák, kerti világítótestek, kültéri állólámpák, világító oszlopok, lámpafejek,

felszerelhető függő világítótestek, utcai és külső megvilágításra szolgáló világítótestek, teniszpálya

megvilágítására szolgáló világítótestek, szimmetrikus reflektorvilágítótestek, biszimmetrikus reflektor

 világítótestek, lámpaoszlopok, kültéri világítótestek.

 ( 210 ) M 13 01184

 ( 220 ) 2013.05.03.

 ( 731 )  Wotania s.r.o., Mratin (CZ)

 ( 541 ) Bedegel

 ( 511 )  5    Fogzást előkészítő készítmények.

 ( 210 ) M 13 01187

 ( 220 ) 2013.05.03.

 ( 731 )  "GOING" Bt., Érd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikumok; fogápoló készítmények; fogfehérítő gélek; fogfehérítő zselék; fogmosó készítmények;

 fogpaszta.

 35    Kereskedelmi ügyletek; reklámanyagok terjesztése; áruminták terjesztése; kis- és nagykereskedelmi

 szolgáltatások fogápoló készítményekkel; kozmetikai cikkekkel kapcsolatban.

  44    Kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai tanácsadás; fogfehérítő szolgáltatások; fogászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 01225

 ( 220 ) 2013.05.07.
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 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

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

 ( 541 ) EPANORM

 ( 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).

 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 01226

 ( 220 ) 2013.05.07.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

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

 ( 541 ) LOLI-C

 ( 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).

 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 01231

 ( 220 ) 2013.05.08.

 ( 731 )  Lubiczki Péter, Báta (HU)

 ( 740 )  dr. Borbás Máté, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SZIGA-TECH

 ( 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).

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

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és

szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből
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készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 ( 210 ) M 13 01275

 ( 220 ) 2013.05.13.

 ( 731 )  Kovács László, Kecel (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Tisztítószerek, ammóniák (tisztítószer), kálium-hipoklorit oldat, fehérítő sók, fehérítő szóda, kristályszóda

tisztításra, kékítő mosáshoz, kékítőszerek, színélénkítő termékek háztartási használatra (fehérítés), mosodai

áztatószerek, mosodaifehérítőszer, mosodai fényezőszer, vegytisztító készítmények, mosószerek, fehérítőszerek,

mosószerek, nem gyártáshoz és nem gyógyászati használatra, nátronlúg, kazánkő eltávolító szerek háztartási

használatra, parkettviasz, parkettviasz eltávolító szerek(mosószerek), polírozó készítmények, polírozó viasz,

rozsdaeltávolító termékek, terpentin (zsírtalanító szer), zsírtalanító szerek nem gyártás során való használatra,

üvegtisztító folyadékok, lefolyócső-tisztító készítmények, folttisztító szerek,festékeltávolító termékek,

lakklemosó termékek, színezékeltávolító szerek, színezékeltávolító termékek, fényesítő szerek, fényesítő szerek

bútorokhoz és padlókhoz, keményítő fényesítésre, keményítő (appretúra), terpének (eszenciaolajok),

aromák(eszenciaolajok), illataromák ( eszenciaolajok), eszenciaolajok, illatos(ított) fa, illatos(ított) víz,

levendulaolaj, levendulavíz, rózsaolaj, olajok kozmetikai használatra, fehérítő (színtelenítő) szerek kozmetikai

használatra, hidrogén-peroxidkozmetikai használatra, lemosászerek kozmetikai használatra, zselatin kozmetikai

használatra, fürdősók nem gyógyászati használatra, dezodorok személyes használatra, samponok, hajspray,

 hajszeszek, aromák süteményekhez (illóolajak).

 ( 210 ) M 13 01279

 ( 220 ) 2013.05.14.

 ( 731 )  Rádió Juventus Műsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)

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

  

( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01281

 ( 220 ) 2013.05.14.

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

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

 ( 541 ) JUVENTUS 103,9
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 ( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01541

 ( 220 ) 2013.05.30.

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; diétás készítmények orvosi használatra; vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők, diétás étrend-kiegészítők, tapaszok, sebkötözőanyagok; fogtömőanyagok és

 fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

 35    Gyógyszerészeti és diagnosztikai termékekkel kapcsolatos marketing-tevékenység; orvosi reklámozás,

különböző célcsoportok felé irányuló kommunikáció, üzleti konzultációk, információ-szolgáltatás vagy

tanácsadás gyógyszerészeti vagy orvosi vagydiagnosztikai területen; számítógépes adatok kezelése; kereskedelmi

vagy reklámozási célú kiállítások szervezése; számítógépes hálózat segítségével történő mindenféle online

reklámozás, beleértve az internetet; gyógyszerek és gyógyhatású anyagoktörzskönyveztetése,

 marketingtevékenység.

 41    Gyógyászattal, gyógyszerészettel és diagnosztikával kapcsolatos oktatás, szakmai képzés, gyógyászati és

diagnosztikai témájú konferenciák, kongresszusok, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi,

gyógyszerészeti és diagnosztikai tárgyúkiadványok, könyvek, kézikönyvek és adatbázisok kiadása, információ

szolgáltatása az egészségügyben; gyógyászati és diagnosztikai témájú kiállítások szervezése, lebonyolítása,

 kivitelezése.

 42    Gyógyszerészeti, vegyészeti és diagnosztikai kutatások, gyógyszerek kutatása és fejlesztése, klinikai

kipróbálása, gyógyszer és gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése, gyógyszerészeti, orvosi vagy diagnosztikai

tárgyú kiállítások szervezése,lebonyolítása, kivitelezése, tanácsadó tevékenység az orvostudomány, a

diagnosztika vagy a biotechnológia területén, diagonosztikai kitek fejlesztése és gyártása, labordiagnosztikai

 szolgáltatások kifejlesztése, üzemeltetése és értékesítése.

 44    Orvosi és diagnosztikai szolgáltatások, különféle betegségek diagnosztizálása, genetikai diagnosztika,

gyógyszerválaszkészség meghatározása generikai módszerekkel, onkológiai és krónikus gyulladásos kórképek

 felismerése, mérése, osztályozása informatikaivagy laboratóriumi módszerekkel.

 ( 210 ) M 13 01542

 ( 220 ) 2013.05.30.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; diétás készítmények orvosi használatra; vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők, diétás étrend-kiegészítők, tapaszok, sebkötözőanyagok; fogtömőanyagok és

 fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

 35    Gyógyszerészeti és diagnosztikai termékekkel kapcsolatos marketing-tevékenység; orvosi reklámozás,

különböző célcsoportok felé irányuló kommunikáció, üzleti konzultációk, információ-szolgáltatás vagy

tanácsadás gyógyszerészeti vagy orvosi vagydiagnosztikai területen; számítógépes adatok kezelése; kereskedelmi

vagy reklámozási célú kiállítások szervezése; számítógépes hálózat segítségével történő mindenféle online

reklámozás, beleértve az internetet; gyógyszerek és gyógyhatású anyagoktörzskönyveztetése,

 marketingtevékenység.

 41    Gyógyászattal, gyógyszerészettel és diagnosztikával kapcsolatos oktatás, szakmai képzés, gyógyászati és

diagnosztikai témájú konferenciák, kongresszusok, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi,

gyógyszerészeti és diagnosztikai tárgyúkiadványok, könyvek, kézikönyvek és adatbázisok kiadása, információ

szolgáltatása az egészségügyben; gyógyászati és diagnosztikai témájú kiállítások szervezése, lebonyolítása,

 kivitelezése.

 42    Gyógyszerészeti, vegyészeti és diagnosztikai kutatások, gyógyszerek kutatása és fejlesztése, klinikai

kipróbálása, gyógyszer és gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése, gyógyszerészeti, orvosi vagy diagnosztikai

tárgyú kiállítások szervezése,lebonyolítása, kivitelezése, tanácsadó tevékenység az orvostudomány, a

diagnosztika vagy a biotechnológia területén, diagonosztikai kitek fejlesztése és gyártása, labordiagnosztikai

 szolgáltatások kifejlesztése, üzemeltetése és értékesítése.

 44    Orvosi és diagnosztikai szolgáltatások, különféle betegségek diagnosztizálása, genetikai diagnosztika,

gyógyszerválaszkészség meghatározása generikai módszerekkel, onkológiai és krónikus gyulladásos kórképek

 felismerése, mérése, osztályozása informatikaivagy laboratóriumi módszerekkel.

 ( 210 ) M 13 01620

 ( 220 ) 2013.06.10.

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

 ( 541 ) DERISK

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 01622

 ( 220 ) 2013.06.10.

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

 ( 541 ) EGICOMPLEX

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 01623

 ( 220 ) 2013.06.10.

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

 ( 541 ) EGIROS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 101 darab közlést tartalmaz.
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