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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 12 01748
( 220 ) 2012.05.22.
( 731 ) Használtautó Informatikai Kft., Győr (HU)
( 541 ) Használtautó-index
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 12 02083
( 220 ) 2012.06.15.
( 731 ) Medicina Hungariqum Kft., Táska (HU)
( 740 ) Herczeg Éva, Marcali
( 546 )

( 511 ) 33
35

Magyarországról származó pálinkák.
Magyarországról származó pálinkákkal kapcsolatos reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi

adminisztráció; irodai munkák.
39

Magyarországról származó pálinkákkal kapcsolatos szállítás; áruk csomagolása és raktározása;

utazásszervezés.
( 210 ) M 12 02237
( 220 ) 2012.06.27.
( 731 ) "Sikér" Malomipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Tatabánya (HU)
( 740 ) dr. Boda Ildikó, Tatabánya
( 546 )

( 511 ) 40

Malomipar.

( 210 ) M 12 03401
( 220 ) 2012.09.20.
( 731 ) Auroville Magyarország Közhasznú Egyesület, Mezőkövesd (HU)
( 541 ) Aquarelaxáció
( 511 ) 41

Vízben történő meleg vizes terápiákkal kapcsolatos szakmai képzés, vízben történő szórakozás, meleg

vízben történő vízi relaxáció.
44

Meleg vízben történő hátgerinc masszázzsal gyógyítás, vízi terápiás szolgáltatások.

( 210 ) M 12 04408
( 220 ) 2012.11.30.
( 731 ) Victofon Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Victofon - A hallás szakértője
( 511 ) 10
35

Sebészeti, orvosi készülékek és műszerek.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások.
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( 210 ) M 13 00058
( 220 ) 2013.01.10.
( 731 ) Herendi Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Herend (HU)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) HEREND
( 511 ) 14

Amulettek (ékszerek), apró díszítőtárgyak, bizsuk (ékszerek), ékszerdobozok, ékszerek, fülbevalók,

gyémántok, gyöngyök (ékszerek), gyűrűk (ékszerek), karkötők (ékszerek); karórák; láncok (ékszerek),
medalionok (ékszerek}, medálok, melltűk, brossok(ékszerek); művészeti tárgyak nemesfémből; nyakkendőtűk,
nyakláncok (ékszerek); óradobozok, óratokok, óraláncok, óraszíjak, órák, órák (faliórák}, stopperórák;
szobrocskák, nippek nemesfémből, szobrok nemesfémből.
18

Bőröndök, kézitáskák, bőröndök, utazóládák (poggyász);bőrszíjak; bőrtakarók (szőrmék), bútorhuzatok

bőrből; dobozok bőrből vagy műbőrből, ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; hátizsákok; irattáskák,
aktatáskák; iskolatáskák; kézitáskák, kofferek (kisutazótáskák); kulcstokok, műbőr; napernyők; névjegytartók,
kártyatartók; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; táskák (zacskók,
tasakok) csomagolásra bőrből; utazókészlet (bőráruk}, útitáskák; vadásztáskák(vadászkellékek).
24

Abroszvédő alátétek, nem papírból; asztali futók, asztali vászon neműk, nem papírból; asztalkendők

textilből; asztalterítők, nem papírból; ágynemű, ágyneműk, ágytakarók, ágyterítők; bútorhuzatok textilből,
bútorszövetek, kárpitok, bútorvédőhuzatok;damaszt (szövet); falikárpitok, tapéták textilanyagból; függönyök
textilből vagy műanyagból; jersey {szövet); kendők arcfesték eltávolítására textilből; lepedők; mintás vászon;
mosdókesztyűk; műselyem szövetek; pamutvászon, karton, kalikó; párnahuzatok;poháralátétek(asztalneműk);
selyemszövet; szalvéták (textilből); tányéralátétek textilből; textilanyagok; törülközők textilanyagból; vászon;
vászonnemű fürdőzéshez, a ruházat kivételével; viaszosvászon asztalterítők, zászlók nem
papírból;zuhanyzófüggönyök textilből vagy műanyagból; zsebkendők textilanyagokból.
25

Bőrruházat; díszzsebkendők (ruházat); dzsekik; fejfedők (kalapáruk); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat;

fürdőköpenyek, ingek; kabátok; kalapok; ; kesztyűk (ruházat); készruhák; kézelők (ruházat); kosztümök;
köntösök, pongyolák; kötények (ruházat);kötöttáruk; levehető gallérok; melegítők, szvetterek; mellények; műbőr
ruházat; művésznyakkendők; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; övek (ruházati);
pénztartó övek (ruházati); pólók; pulóverek; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sálak;síkesztyűk; sporttrikók;
strandruhák; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrmék (ruházat); tarka selyemkendők (nyaksálak);
térdnadrágok; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők.
( 210 ) M 13 00244
( 220 ) 2013.01.29.
( 731 ) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gedey Gábor, Budapest
( 541 ) tv2doktor
( 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 00298
( 220 ) 2013.02.07.
( 731 ) Heiling Média Kiadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Felfedezők Napja
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Földrajzi, antropológiai, régészeti, geológiai felfedezésekkel kapcsolatos nevelés, szakmai képzés,

szórakoztatás.
( 210 ) M 13 00316
( 220 ) 2013.02.08.
( 731 ) Moshel Tamori Moshe Haim, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tomcsányi Tamás, dr. Tomcsányi Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BUDDHA EXPRESS
( 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).
( 210 ) M 13 00523
( 220 ) 2013.02.28.
( 731 ) Pincési Endre, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Darázs Lénárd, Budapest
( 546 )
( 511 ) 17

Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezen anyagokból készült termékek; tömítő-, bélelő- és

szigetelőanyagok; nem fémből készült hajlékony csövek.
19

Nem fémből készült építőanyagok; nem fémből készült csövek; aszfalt, szurok és bitumen; hordozható, nem

fémből készült hajlékony csövek.
27

Szőnyegek, lábtörlők, gyékények, linóleum és más padozatburkolatok; nem textil falikárpitok.

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00563
( 220 ) 2013.03.04.
( 731 ) Demeter Ferenc, Budapest (HU)
( 541 ) Pirog-Da!
( 511 ) 29

Szláv jellegű recept alapján marhahúsból, baromfihúsból, sertéshúsból készült ételek, zöldségsaláták.

35

Reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámanyagok terjesztése.

43

Étkezdék; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; pavilonok, büfékocsik.

( 210 ) M 13 00587
( 220 ) 2013.03.05.
( 731 ) Line Design Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 28

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

39

Szállítás; utazásszervezés.

41

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

jegyzékében szerepló valamennyi szolgáltatás), hagyományőrző táborok, felvonulások és bemutatók, kalandtúra,
színpadi, játszóházi programok,kiállítások, játék bemutató és vásár.
( 210 ) M 13 00614
( 220 ) 2013.03.07.
( 731 ) Palotás János 75%, Budapest (HU)
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Dominium Vini Kft. 25%, Budapest (HU)

( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklám- és marketingtevékenység, beleértve az ezekkel összefüggő nyereményjátékok és vetélkedők

szervezése és lebonyolítása; rádió-, televízió-, mobiltelefonon és interneten keresztül történő marketing- és
reklámtevékenység.
38

Nyereményjátékok összeköttetések és közlések távközlési szolgáltatások útján.

41

Nevelés és szórakoztatás; rádiós- és televíziós programok készítése; kulturális programok, showműsorok,

nyereményjátékok szervezése és vetélkedők lebonyolítása.
( 210 ) M 13 00615
( 220 ) 2013.03.07.
( 731 ) Palotás János, Budapest (HU)
Dominium Vini Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklám- és marketingtevékenység, beleértve az ezekkel összefüggő nyereményjátékok és vetélkedők

szervezése és lebonyolítása; rádió-, televízió-, mobiltelefonon és interneten keresztül történő marketing- és
reklámtevékenység.
38

Nyereményjátékok összeköttetések és közlések távközlési szolgáltatások útján.

41

Nevelés és szórakoztatás; rádiós- és televíziós programok készítése; kulturális programok, showműsorok,

nyereményjátékok szervezése és vetélkedők lebonyolítása.
( 210 ) M 13 00616
( 220 ) 2013.03.07.
( 731 ) Palotás János, Budapest (HU)
Dominium Vini Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklám- és marketingtevékenység, beleértve az ezekkel összefüggő nyereményjátékok és vetélkedők

szervezése és lebonyolítása; rádió-, televízió-, mobiltelefonon és interneten keresztül történő marketing- és
reklámtevékenység.
38

Nyereményjátékok összeköttetések és közlések távközlési szolgáltatások útján.
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Nevelés és szórakoztatás; rádiós- és televíziós programok készítése; kulturális programok, showműsorok,

nyereményjátékok szervezése és vetélkedők lebonyolítása.
( 210 ) M 13 00617
( 220 ) 2013.03.07.
( 731 ) Dominium Vini Kft., Budapest (HU)
Palotás János, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklám- és marketingtevékenység, beleértve az ezekkel összefüggő nyereményjátékok és vetélkedők

szervezése és lebonyolítása; rádió-, televízió-, mobiltelefonon és interneten keresztül történő marketing- és
reklámtevékenység.
38

Nyereményjátékok összeköttetések es közlések távköztési szolgáltatások útján.

41

Nevelés és szórakoztatás; rádiós- és televíziós prograrnak készítése; kulturális programok, showműsorok,

nyereményjátékok szervezése és vetélkedők lebonyolítása.
( 210 ) M 13 00631
( 220 ) 2013.03.08.
( 731 ) Biser Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek; sporttrikók; mezek; pólók; felsőruházat; melegítők; nadrágok;sapkák; lábszárvédők

zoknik; sportlábbelik; tomacipők; kesztyűk; minden előbb említett termék labdarúgással kapcsolatban.
28

Játékok; testnevelési és sportcikkek; sporteszközök; labdák; labdák labdajátékokhoz; minden előbb említett

termék labdarúgással kapcsolatban.
41

Nevelés; szórakoztatás; sporttevékenységek; klubszolgáltatások; sport edzőtábori szolgáltatások;

sportrendezvények rendezése; sportversenyek szervezése; testnevelés; szakedzői szolgáltatások; minden előbb
említett tevékenység labdarúgással kapcsolatban.
( 210 ) M 13 00632
( 220 ) 2013.03.08.
( 731 ) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországon gyártott tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, dzsemek,

kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30

Magyarországon gyártott lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások;
ételízesítők, darált paprika, fűszerek; jég.
( 210 ) M 13 00660
( 220 ) 2013.03.12.
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( 731 ) Gyuricza Fanni, Szeged (HU)

Iván Gerda, Szeged (HU)
Terhes Edit, Szeged (HU)
( 740 ) Tóth-Szabó István, Budapest
( 541 ) FEEL GOOD DANCE COMPANY
( 511 ) 25
41

Pólók; pulóverek; kötöttáruk.
Táncoktatás; táncos rendezvények, bálok szervezése.

( 210 ) M 13 00685
( 220 ) 2013.03.13.
( 731 ) Galambos Imre, Solymár (HU)
Landfield&Harden Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00747
( 220 ) 2013.03.20.
( 731 ) Magtársaság Kft., Ráckeve (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )

( 511 ) 31

Gabonamagvak, mezőgazdasági termékek és magok, friss gyümölcsök és zöldségek, tápanyagok állatok

számára; maláta.
35

Gabonamagvak, mezőgazdasági termékek és magok, friss gyümölcsök és zöldségek, tápanyagok állatok

számára, maláta termékekkel való kereskedelem.
( 210 ) M 13 00782
( 220 ) 2013.03.25.
( 731 ) Polgár Csaba, Siófok (HU)
( 541 ) GLOBAL FORCE CURE
( 511 ) 5

Vitaminkészítmények, étrend-kiegészítők emberek és állatok részére.

( 210 ) M 13 00784
( 220 ) 2013.03.25.
( 731 ) Mandala Gerincjóga Rendszer Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) Pápa Gyöngyvér, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41
44

Jóga, sporttevékenység, sportoktatás, jógaoktatás, jógaoktatóképzés.
Mozgásterápia, egészségfejlesztő testmozgás.

( 210 ) M 13 00831
( 220 ) 2013.03.28.
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( 731 ) Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány, Kunadacs (HU)

( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó 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.
30

Magyarországról származó 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, fűszeresmártások; fűszerek; jég.
31

Magyarországról származó 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

Magyarországról származó sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 210 ) M 13 00836
( 220 ) 2013.03.29.
( 731 ) AERO CLUB, New Delhi (IN)
( 740 ) dr. Vittay Dorottya, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

( 210 ) M 13 00837
( 220 ) 2013.03.29.
( 731 ) AERO CLUB, New Delhi (IN)
( 740 ) dr. Vittay Dorottya, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) WOODLAND
( 511 ) 25

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

( 210 ) M 13 00865
( 220 ) 2013.04.04.
( 731 ) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi, Yunnan (CN)
( 740 ) Dr. Kocsomba Nelli, Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Dohány; bagó; szivarok; dohánypótló anyagokat tartalmazó cigaretták nem gyógyászati használatra;

cigaretták; cigarillók [dohánylevélbe csavart cigaretták]; szívható füvek; tubák; vágott dohány; dohánytermék
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előállítás mellékterméke; borostyánból készültszopókák szivar és cigaretta szipkákhoz; dohányzacskók;

cigarettaszopókák; pipák; szivarvágók; szivartartók, szivartárcák; cigarettatartók, cigarettatárcák; szivarszipkák;
zsebben hordható eszközök cigarettasodráshoz; cigarettaszipkák; szopókákcigarettaszipkákhoz; pipatisztítók,
pipaállványok; dohánytartó edények; tubákos szelencék; hamutartók dohányosoknak; köpőcsészék
dohányosoknak; nedvesítők szivarhoz; gyufák; gyufatartók; gyufásdobozok; öngyújtók dohányosoknak;
gáztartályokszivargyújtókhoz; tűzkövek; gáztartályok öngyújtóhoz; butángáz (dohányzás céljára);
cigarettaszűrők; cigarettapapírívek, abszorbens papír pipához; cigarettapapír; cigaretta filtervatta rostköteg.
( 210 ) M 13 00875
( 220 ) 2013.04.04.
( 731 ) Agrova-Bio Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) temposensor
( 511 ) 7
44

Mezőgazdasági gépek.
Trágyák és mezőgazdasági vegyi termékek felszíni szétszórása.

( 210 ) M 13 00898
( 220 ) 2013.04.05.
( 731 ) Checca Fashion, Tallin (EE)
( 740 ) dr. Pálvölgyi Miklós, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 591 )
( 511 ) 24

Textíliák és textiláruk.

25

Ruházati cikkek.

26

Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak.

( 210 ) M 13 00900
( 220 ) 2013.04.05.
( 731 ) GYŐRI ETO FC Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft., Győr (HU)
( 740 ) QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
( 541 ) Győri ETO
( 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 00901
( 220 ) 2013.04.05.
( 731 ) GYŐRI ETO FC Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft., Győr (HU)
( 740 ) QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
( 541 ) Győri ETO FC
( 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).
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( 210 ) M 13 00902
( 220 ) 2013.04.05.
( 731 ) NB1.hu Média Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, 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).
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 00913
( 220 ) 2013.04.08.
( 731 ) GYŐRI ETO FC Labdarugó és Sportszolgáltató Kft., Győr (HU)
( 740 ) QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
( 541 ) Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia
( 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).
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).
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 00914
( 220 ) 2013.04.08.
( 731 ) GYŐRI ETO FC Labdarugó és Sportszolgáltató Kft., Győr (HU)
( 740 ) QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, 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);
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nyomdabetűk; klisék (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).
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 00915
( 220 ) 2013.04.08.
( 731 ) GYŐRI ETO FC Labdarugó és Sportszolgáltató Kft., Győr (HU)
( 740 ) QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
( 541 ) Fehér Miklós Kupa
( 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 00916
( 220 ) 2013.04.08.
( 731 ) GYŐRI ETO FC Labdarugó és Sportszolgáltató Kft., Győr (HU)
( 740 ) QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
( 541 ) Fehér Miklós Díj
( 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 00919
( 220 ) 2013.04.08.
( 731 ) Fehér Pálma Virág, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tiber Péter, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Coaching [tréning]; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatás; szakmai újraképzés.
44

Aromaterápiás szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

( 210 ) M 13 00945
( 220 ) 2013.04.10.
( 731 ) Sanoma Media Budapest Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

ügyletekről; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése;
hirdetési oldalak készítése; információés tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek,
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; közvélemény kutatás;kutatások ügyletekkel
kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] kölcsönzése és terjesztése;
reklámfilmekelőállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; rádiós reklámozás; reklámszövegek
szerkesztése és publikálása; statisztikák összeállítása; számítógépes nyilvántartások kezelése; telemarketing
szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelésiszolgáltatások hirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás,
üzleti információk; internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám szolgáltatások.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line és print kiadása, on-line elérhető elektronikus publikációk; eszmecserék, kollokviumok,
konferenciák és más rendezvények szervezése éslebonyolítása; oktatás, oktatási célú rendezvények szervezése és
lebonyolítása.
( 210 ) M 13 00946
( 220 ) 2013.04.10.
( 731 ) Sanoma Media Budapest Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NŐK LAPJA PSZICHÉ
( 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; adatgyűjtés kereskedelmi

ügyletekről; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése;
hirdetési oldalak készítése; információés tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek,
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; közvélemény kutatás;kutatások ügyletekkel
kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] kölcsönzése és terjesztése;
reklámfilmekelőállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; rádiós reklámozás; reklámszövegek
szerkesztése és publikálása; statisztikák összeállítása; számítógépes nyilvántartások kezelése; telemarketing
szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelésiszolgáltatások hirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás,
üzleti információk; internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám szolgáltatások.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line és print kiadása, on-line elérhető elektronikus publikációk; eszmecserék, kollokviumok,
konferenciák és más rendezvények szervezése éslebonyolítása; oktatás, oktatási célú rendezvények szervezése és
lebonyolítása.
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( 210 ) M 13 00969
( 220 ) 2013.04.12.
( 731 ) Solvay S.A., Brüsszel (BE)
( 740 ) dr. Márton Attila, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EURECO
( 511 ) 3

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

felsorolt termékek ipari használatra.
5

Egészségügyi termékek; fertőtlenítők.

( 210 ) M 13 00976
( 220 ) 2013.04.15.
( 731 ) Helvécia Protein Trade Kft., Szeghalom (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 5
31

Adalékanyagok és kiegészítők takarmányokhoz.
Tápanyagok állatok számára; takarmány; adalékanyagok, nem gyógyászati használatra, állati

takarmányokhoz; állateledel, keveréktakarmány kérődző állatok, szarvasmarhák, juhok, kecskék, tevék általi
fogyasztásra; takarmány-kiegészítők.
( 210 ) M 13 00977
( 220 ) 2013.04.15.
( 731 ) SRC Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 17
35

Sajtolt műanyag ipari célra; félig feldolgozott műanyagok lemezek vagy rudak formájában.
Kereskedelmi ügyletek; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások félig feldolgozott műanyag árukkal,

műanyag lemezekkel kapcsolatban.
40

Anyagmegmunkálás; műanyagok méretre vágása.

( 210 ) M 13 00981
( 220 ) 2013.04.15.
( 731 ) Universal City Studios LLC, Universal City, California (US)
( 740 ) Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) KARAKTEREK 100%-ON
( 511 ) 38

Távközlés; televíziós műsorszolgáltatás; video és televízió műsorok továbbítása igény szerint; letölthető

televízió műsorok és mozgóképek továbbítása; televízió műsorok, mozgóképek és hangfelvételek, vizuális és
audiovizuális anyagok közlése internetenkeresztül.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; televízió műsorok és

mozgóképek készítése és forgalmazása; video és televízió műsorok, valamint mozgókép szolgáltatások nyújtása
igény szerint; nem letölthető video, televízióműsorok és mozgókép szolgáltatások nyújtása; interaktív video és
mobiltelefonos játékok készítése és forgalmazása; szórakoztatási szolgáltatások nyújtása, úgymint online játékok,
webes játékok, interaktív játékok, video játékok és mobiltelefonos játékok.
( 210 ) M 13 01002
( 220 ) 2013.04.16.
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( 731 ) General Mechatronics Kft., Budapest (HU)

( 541 ) General Mechatronics
( 511 ) 7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,
keltetőgépek; árusító automaták (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplővalamennyi áru).
40

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 01009
( 220 ) 2013.04.16.
( 731 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ADPORT
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 01021
( 220 ) 2013.04.17.
( 731 ) ABSOLUT Naptárkiadó Reklám és Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ács Andrea, Győr
( 546 )

( 511 ) 16

Füzetek; naptárak.

( 210 ) M 13 01056
( 220 ) 2013.04.17.
( 731 ) Taste Hungary Kft., Budapest (HU)
( 541 ) TASTE HUNGARY
( 511 ) 39
41

Utazásszervezés.
Borkóstoló, sportverseny, szórakoztató és zenés előadások, rendezvényszervezés, showműsorok szervezése,

szórakoztatás, zenés produkció.
43

Vendéglátás, gyorséttermek, szállásközvetítés, panziók, sátortábor, szállodai szolgáltatások, idegenvezetés.

( 210 ) M 13 01064
( 220 ) 2013.04.19.
( 731 ) dr. Hajdu György Gyula, Budapest (HU)
dr. Menyhei Ákos, Budapest (HU)
( 740 ) Hajdu & Menyhei Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) H&M LEGAL
( 511 ) 35

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

ügyekben.
36

Pénzügyi ügyletek; adóval kapcsolatos becslések; adósságrendezési szolgáltatások.

45

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

szolgáltatások; alternatív vitarendezési szolgáltatások; iparjogvédelmi figyelő szolgálat; iparjogvédelmi
tanácsadás; jogi kutatás; képviseletjogvitákban [jogi szolgáltatások]; közvetítés [személyek közötti vitákban];
számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon használatának engedélyezése
[licencia]; személyes háttéradatok vizsgálata; szerzői jogok kezelése.
( 210 ) M 13 01090
( 220 ) 2013.04.23.
( 731 ) Spin Master Ltd., Toronto, Ontario (CA)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) VESZEDELMES HAJSZA
( 511 ) 28

Játékok, játékszerek.

( 210 ) M 13 01101
( 220 ) 2013.04.24.
( 731 ) K&H Bank Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fodor Hajnalka, Budapest
( 541 ) Gyógyvarázs
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (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 01131
( 220 ) 2013.04.29.
( 731 ) Telegráf Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gláser Tamás, Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) 168 óra a hangos hetilap
( 511 ) 9
16

Szoftverek, hangrögzítő szalagok, CD-rom compact lemezek.
Újságok, folyóiratok, könyvek, szakfolyóiratok, albumok, fényképek, grafikai reprodukciók, katalógusok,

könyvjelzők, levelezőlapok, magazinok.
41

Nevelés és oktatás, szakmai képzés, szórakoztatás; kiadói tevékenység, könyvkiadás; rádiós- és televízió

programok készítése; filmgyártás; elektronikus online kiadói tevékenység, nevelés, oktatás, szakmai képzés,
szórakoztatás, valamint bel- éskülpolitika vonatkozásában, továbbá magyar és nemzetközi gazdasági információ
szolgáltatás.
42

Riporteri szolgáltatások; fotoriportok készítése; levelezési szolgáltatások; számítógépprogramok

kidolgozása és üzemeltetése.
( 210 ) M 13 01135
( 220 ) 2013.04.29.
( 731 ) Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 541 ) TOLDI
( 511 ) 32

Sörök.
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( 210 ) M 13 01137
( 220 ) 2013.04.29.
( 731 ) Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 541 ) DIÓSSY
( 511 ) 33

Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almaborok, borok, égetett

szeszesitalok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likőrök, lőre, csíger, szeszesitalok, vodka, whisky.
( 210 ) M 13 01138
( 220 ) 2013.04.29.
( 731 ) Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 541 ) TRAFIQ
( 511 ) 33

Szeszes italok, vodka.

( 210 ) M 13 01144
( 220 ) 2013.04.30.
( 731 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) QUATOR
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 01149
( 220 ) 2013.04.30.
( 731 ) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllő (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 541 ) NOVOCETRIN
( 511 ) 5

Gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények; orális gyógyszerek

humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális gyógyszerek
humángyógyászati használatra; kúpok.
( 210 ) M 13 01152
( 220 ) 2013.04.30.
( 731 ) Csoknyay Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) RETRO JEANS
( 511 ) 25

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

( 210 ) M 13 01153
( 220 ) 2013.04.30.
( 731 ) MTM-SBS Zrt., 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
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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).
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 01155
( 220 ) 2013.04.30.
( 731 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen:

reklámozás, például szóró-ajándékozás formájában, különösen esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén;
hirdetések papír- és egyéb hordozón, példáulplakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus
médián és a világhálón keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, pl. teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül, hirdetésekelektronikus formában távközlési úton
pl. telefonon, mobil telefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások

általában, áru- és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések
kezelése, befektetési alapokvezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési
hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, nevezetesen gépjármű
lízing; életjáradék és nyugdíjfolyósítási, valamintbiztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak
(betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások,gépjármű és hajó biztosítások, lakás- ingatlan és építkezési
biztosítások, műtárgy és egyéb speciális biztosítások,viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás,ingatlanlízing,
ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan beruházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása
és -vétele; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki

szakmai képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;
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pénzügytörténeti gyüjteményekvezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális

tevékenysegek szervezése, lebonyolítása.
( 210 ) M 13 01156
( 220 ) 2013.04.30.
( 731 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen:

reklámozás, például szóró-ajándékozás formájában, különösen esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén;
hirdetések papír- és egyéb hordozón, példáulplakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus
médián és a világhálón keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, pl. teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül, hirdetésekelektronikus formában távközlési úton
pl. telefonon, mobil telefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások

általában, áru- és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések
kezelése, befektetési alapokvezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési
hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, nevezetesen gépjármű
lízing; életjáradék és nyugdíjfolyósítási, valamintbiztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak
(betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások,gépjármű és hajó biztosítások, lakás- ingatlan és építkezési
biztosítások, műtárgy és egyéb speciális biztosítások,viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás,ingatlanlízing,
ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan beruházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása
és -vétele; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki

szakmai képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;
pénzügytörténeti gyüjteményekvezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális
tevékenysegek szervezése, lebonyolítása.
( 210 ) M 13 01200
( 220 ) 2013.05.06.
( 731 ) Tudatos Lépés Kft., Pápa (HU)
( 541 ) Tudatos Szülők Áruháza - A gyermekfejlesztés tárháza
( 511 ) 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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 01223
( 220 ) 2013.05.07.
( 731 ) Tamara Barnoff Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 14

Ékszerek; drágakövek; órák és más időmérő eszközök, apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek], díszek

[ékszerek], féldrágakövek, gyöngyök [ékszerek].
18

Állatbőrők és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek
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és lószerszámok, kézitáskák, erszények, pénztárcák, hátizsákok, irattáskák, aktatáskák, iskolatáskák, levéltárcák,

névjegytartók, kártyatartók,piperetáskák üresen, sporttáskák, strandtáskák, táskák [zacskók, tasakok],
csomagolásra -bőrből, táskák.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 13 01229
( 220 ) 2013.05.08.
( 731 ) GLOBAL EXICOR Kft., Érd (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklám és marketing; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú

események szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; árubemutatás; áruk bemutatása
kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;áruminták terjesztése; reklámanyagok terjesztése.
( 210 ) M 13 01235
( 220 ) 2013.05.08.
( 731 ) Lukács Ernő, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Karcsics Tamás, Budapest
( 541 ) Árbajnok
( 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).
21

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 01258
( 220 ) 2013.05.10.
( 731 ) Dévényi László, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
( 210 ) M 13 01260
( 220 ) 2013.05.10.
( 731 ) Österreichische Hagelversicherung VVaG, Wien (AT)
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( 546 )

( 511 ) 36

Agrárbiztosítások.

( 210 ) M 13 01278
( 220 ) 2013.05.14.
( 731 ) Rádió Juventus Műsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dombi Viktor, Dr. Dombi Viktor Ügyvédi Iroda, Érd
( 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).
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 01301
( 220 ) 2013.05.14.
( 731 ) Jakabovics Tibor János, Antigua, GT (AG)
( 740 ) dr. Németh Zoltán, Németh Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Exyol
( 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).
( 210 ) M 13 01311
( 220 ) 2013.05.14.
( 731 ) Jakabovics Tibor János, Antigua, GT (AG)
( 740 ) dr. Német Zoltán, Németh Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LAVYLITES
( 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).
( 210 ) M 13 01312
( 220 ) 2013.05.14.
( 731 ) Jakabovics Tibor János, Antigua, GT (AG)
( 740 ) dr. Német Zoltán, Németh Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Lavyl
( 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).
( 210 ) M 13 01313
( 220 ) 2013.05.14.
( 731 ) Jakabovics Tibor János, Antigua, GT (AG)
( 740 ) dr. Német Zoltán, Németh Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Solvyl
( 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).
( 210 ) M 13 01321
( 220 ) 2013.05.14.
( 731 ) WAGNER-PHARMA Kft., Parádsasvár (HU)
( 740 ) Dr. Madlovits Péter,Madlovits és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GLYCOSEPT
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
( 210 ) M 13 01322
( 220 ) 2013.05.14.
( 731 ) WAGNER-PHARMA Kft., Parádsasvár (HU)
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( 740 ) Dr. Madlovits Péter,Madlovits és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) GASTRACID
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
( 210 ) M 13 01323
( 220 ) 2013.05.14.
( 731 ) WAGNER-PHARMA Kft., Parádsasvár (HU)
( 740 ) Dr. Madlovits Péter,Madlovits és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DOXYPHARM
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
( 210 ) M 13 01324
( 220 ) 2013.05.14.
( 731 ) WAGNER-PHARMA Kft., Parádsasvár (HU)
( 740 ) Dr. Madlovits Péter,Madlovits és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DIGIFUNGIN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
( 210 ) M 13 01325
( 220 ) 2013.05.14.
( 731 ) WAGNER-PHARMA Kft., Parádsasvár (HU)
( 740 ) Dr. Madlovits Péter,Madlovits és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) COTRIPHARM
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
( 210 ) M 13 01326
( 220 ) 2013.05.14.
( 731 ) WAGNER-PHARMA Kft., Parádsasvár (HU)
( 740 ) Dr. Madlovits Péter,Madlovits és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GENTAMICIN-WAGNER
( 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
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
( 210 ) M 13 01331
( 220 ) 2013.05.15.
( 731 ) Zengő Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rábai Zsolt, dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Motorsporttal kapcsolatos reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

37

Motorsporttal kapcsolatos építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

41

Motorsporttal kapcsolatos nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 13 01338
( 220 ) 2013.05.15.
( 731 ) Azazoglu Erol, Pöchlarn (AU)
( 740 ) Klemencsics András, Agárd
( 546 )

( 511 ) 1

Mezőgazdasági, kertészeti termékek; trágyák; mikroorganizmus készítmények; műtrágyák; növények

növekedését szabályozó készítmények; lombtrágya; növénykondicionáló lombtrágya; starter műtrágya;
mikrogranulátum műtrágya.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

42

Tudományos szolgáltatások; valamint ide tartozó kutatói tevékenység; új termékek kutatása; tápanyag

gazdálkodási szaktanácsadás.
( 210 ) M 13 01346
( 220 ) 2013.05.16.
( 731 ) Hajdúsági Sütődék Vagyonkezelő Zrt., Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 13 01347
( 220 ) 2013.05.16.
( 731 ) SciTech Műszer Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Molnár Réka, 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
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adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyiáru).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 01355
( 220 ) 2013.05.17.
( 731 ) Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) Pál András, Budapest
( 541 ) KEXPORT
( 511 ) 35

Outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás].

( 210 ) M 13 01362
( 220 ) 2013.05.17.
( 731 ) Török Csaba, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Pankotai Zoltán, Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 33

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

áru).
( 210 ) M 13 01393
( 220 ) 2013.05.17.
( 731 ) Hetzmann Gyula, Vértesszőlős (HU)
( 541 ) HETZMANN AUTÓSISKOLA
( 511 ) 41

Járművezető képzés.

( 210 ) M 13 01396
( 220 ) 2013.05.22.
( 731 ) Landfield&Harden Kft., Budapest (HU)
Galambos Imre, Solymár (HU)
( 541 ) VEKTOR:Az energia iránya
( 511 ) 42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 01402
( 220 ) 2013.05.22.
( 731 ) Hajdúsági Sütődék Vagyonkezelő Zrt., Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

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

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

( 210 ) M 13 01407
( 220 ) 2013.05.23.
( 731 ) Vass László Kézimunka Cipőkészítő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Vígh Károly, Vígh Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Cipők.

( 210 ) M 13 01418
( 220 ) 2013.05.23.
( 731 ) RusContact Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Borsy János Mátyás, Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 210 ) M 13 01445
( 220 ) 2013.03.13.
( 731 ) Galambos Imre, Solymár (HU)
Landfield&Harden Kft., Budapest (HU)
( 541 ) VEKTOR: Virtuális Erőmű Koncepció Telemechanikai Országos Rendszer
( 511 ) 42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 01457
( 220 ) 2013.05.28.
( 731 ) Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Vác (HU)
( 740 ) dr. Krajnyák András, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.
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( 210 ) M 13 01458
( 220 ) 2013.05.28.
( 731 ) Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Vác (HU)
( 740 ) dr. Krajnyák András, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

( 210 ) M 13 01482
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) AVOLANIDON
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01483
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BALTERODIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01484
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BARTOLICON
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01485
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BELSANOR
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01486
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BICEROTIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01487
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) BOLTYOPAM
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01488
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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( 541 ) CARTERID
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01489
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) CHEKKIL
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01490
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) COBERANDO
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01491
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) EXEPATHOL
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01493
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) FISTILIMAR
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01494
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) GOMOLODIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01495
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) GROMYTACYN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01496
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) KLAMIVIRT
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01497
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) LENZETTO
M1712
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Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01498
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) MONDITRON
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01499
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) DAYLINA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01500
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ARANKELLE
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01501
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01502
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01503
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01504
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01506
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.
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( 210 ) M 13 01507
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01508
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01509
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01510
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01511
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01512
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01513
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01514
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.
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( 210 ) M 13 01515
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01516
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01517
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 13 01532
( 220 ) 2013.05.30.
( 731 ) Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesület, Zamárdi (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
45

Segítségnyújtás üzletvezetéshez; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
Jogi szolgáltatások; iparjogvédelmi figyelő szolgálat; iparjogvédelmi tanácsadás; jogi kutatás;

védjegyfigyelési szolgáltatások.
( 210 ) M 13 01533
( 220 ) 2013.05.30.
( 731 ) Hiperon Genetics Kft., Budapest (HU)
( 541 ) HIPERON GENETICS
( 511 ) 42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 01537
( 220 ) 2013.05.30.
( 731 ) Giba Zsolt, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
M1715
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41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 01592
( 220 ) 2013.06.05.
( 731 ) VIA VAREJO S/A, Sao Caetano do Sul, SP (BR)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; elosztó-, adagoló automaták; regiszteres pénztárgépek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.
35

Termékek és áruk, nevezetesen háztartási készülékek és elektronikai eszközök, ágyneműk, törülközők és

asztalneműk, számítógépek, berendezések, vezetékes és mobiltelefonok, berendezés és számítógép alkatrészek,
szerszámok, ékszerek, bútorok, parfümök,órák, ruházati cikkek, szőnyegek, háztartási eszközök kereskedelmi
forgalmazása, exportálása és importálása; kereskedelmi reprezentációs szolgáltatások, reklámozási szolgáltatások
és reklámozás.
( 210 ) M 13 01598
( 220 ) 2013.06.06.
( 731 ) Fonte Viva Kft., Kaposvár (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 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.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 13 01599
( 220 ) 2013.06.06.
( 731 ) Fonte Viva Kft., Kaposvár (HU)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 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.
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
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szörpök és más készítmények italokhoz.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 13 01611
( 220 ) 2013.06.05.
( 731 ) ITERAL Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 01627
( 220 ) 2013.06.10.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) NORETTA
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 01628
( 220 ) 2013.06.10.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) RAMILIP
( 511 ) 5

Szívre és vérkeringésre ható készítmények, lipidszint-csökkentők.

( 210 ) M 13 01629
( 220 ) 2013.06.10.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) RAMLOLIPIN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 01630
( 220 ) 2013.06.10.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) RAMOSTIN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 01631
( 220 ) 2013.06.10.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) ROSURAMLON
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 01632
( 220 ) 2013.06.10.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) ROZANETTA
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 01633
( 220 ) 2013.06.10.
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( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

( 541 ) ROZANNA
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 01634
( 220 ) 2013.06.10.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) SUZANETT
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 01635
( 220 ) 2013.06.10.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) TAMARILLA
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 01636
( 220 ) 2013.06.10.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) TITANILLA
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 01656
( 220 ) 2013.06.11.
( 731 ) REMATER Kft., Gomba (HU)
( 541 ) REMATER
( 511 ) 17

Szigetelő lágy PVC fólia

( 210 ) M 13 01663
( 220 ) 2013.06.11.
( 731 ) Kartago Tours Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Czövek János, Budapest
( 546 )
( 511 ) 39

Utazásszervezés.

( 210 ) M 13 01773
( 220 ) 2013.06.20.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) RANIDEX
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 01774
( 220 ) 2013.06.20.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) RANOSAP
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 01775
( 220 ) 2013.06.20.
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( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

( 541 ) TELIDAM
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 02032
( 220 ) 2013.07.16.
( 731 ) dr. Arne Gobert, Budapest (HU)
Gobert & Partners Consulting Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gobert és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Ball der Deutschen Wirtschaft
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; marketing; reklámozás;

reklámanyagok terjesztése.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; versenyek

szerezése [oktatás vagy szórakozás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás; szórakoz[tat]ási
tárgyú információk.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; rendezvényhez termek kölcsönzése; székek, asztalok,

asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; bárszolgáltatások; helyfoglalás szállodákban; éttermek.
( 210 ) M 13 02050
( 220 ) 2013.07.17.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 02051
( 220 ) 2013.07.17.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 02052
( 220 ) 2013.07.17.
( 731 ) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) ULAIN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 02053
( 220 ) 2013.07.17.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) SIANTA
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 02054
( 220 ) 2013.07.17.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) TENSIFORT
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 02055
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( 220 ) 2013.07.17.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) TELMIPAMID
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 02121
( 220 ) 2013.07.24.
( 731 ) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) CROGON
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 02122
( 220 ) 2013.07.24.
( 731 ) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) COMTENSA
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 02123
( 220 ) 2013.07.24.
( 731 ) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) TRINDOLIS
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 02124
( 220 ) 2013.07.24.
( 731 ) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) GIFENASIN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 02125
( 220 ) 2013.07.24.
( 731 ) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) VALAM
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 02126
( 220 ) 2013.07.24.
( 731 ) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) TRIOTENS
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 160 darab közlést tartalmaz.

M1720

