
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 11 03692

 ( 220 ) 2011.11.21.

 ( 731 )  Illés Csók és Társa Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) ORRSZÍVÓ PORSZÍVÓ

 ( 511 )  10    Meleg levegővel működő gyógyászati készülékek; pumpák gyógyászati használatra; testüregek tisztítására

 szolgáló készülék; orrváladék eltávolító készülék.

 ( 210 ) M 11 03846

 ( 220 ) 2011.12.01.

 ( 731 )  Grozdics Gabriella, Pécs (HU)

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

 ( 541 ) CashOnline

 ( 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.

 ( 210 ) M 11 04216

 ( 220 ) 2011.12.29.

 ( 731 )  Well Done St. Moritz Kft., Komárom (HU)

 ( 740 )  dr. Nemes Andrea, dr. Nemes Andrea Ügyvédi Iroda, Komárom

  

( 591 )

 ( 511 )  3    Tisztitószerek.

 ( 210 ) M 12 01170

 ( 220 ) 2012.04.06.

 ( 731 )  Partner in Pet Food Hungária Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Vargha András, Dr. Vargha András Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pet-Hungária

 ( 511 )  31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek;

 vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

 ( 210 ) M 12 02242

 ( 220 ) 2012.06.27.

 ( 731 )  UNILEVER N.V., AL ROTTERDAM (NL)

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

 ( 541 ) SPLIT ENDS RESCUE

 ( 511 ) 3    Szappanok; illatszerek; illóolajak; dezodorok és izzadásgátlók; hajápoló készítmények; hajszínezők,

hajfestékek, hajvizek, hajgöndörítő készítmények, samponok, hajbalzsamok, hajspray-k, hajpúderek, pomádék,

hajlakkok, hajformázó habok, hajfények,hajzselék, haj hidratáló készítmények, hajápoló folyadékok, hajvédő

készítmények, hajszárító készítmények, hajolajak, haj tonikok, hajkrémek, fürdő és/vagy tusoló készítmények;

 gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalett készítmények, bőrápolókészítmények; kozmetikumok.

 ( 210 ) M 12 04402
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 ( 220 ) 2012.11.30.

 ( 731 )  IG+JM Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Körtesi Csongor (Infini Consult Kft.), Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Mezőgazdasági gépek.

  12    Pótkocsik, utánfutók [járművek].

 ( 210 ) M 12 04592

 ( 220 ) 2012.12.20.

 ( 731 )  CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

 ( 740 )  Dr. Fodor Nikolett jogtanácsos, CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 13 00122

 ( 220 ) 2013.01.17.

 ( 731 )  Székedli és Tóth Kft., Zalaegerszeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 13 00472

 ( 220 ) 2013.02.22.

 ( 731 )  Éder Ferenc, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
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 ( 210 ) M 13 00473

 ( 220 ) 2013.02.22.

 ( 731 )  Passion Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Staub Tímea, STAUB Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Elektromos forróvíztartályok; elektromos főzőedények.

 ( 210 ) M 13 00517

 ( 220 ) 2013.02.27.

 ( 731 )  Vasvári Zsolt, Győrújbarát (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Skandináv származású fából készült lambéria, hajópadló, burkolatok.

 35    Skandináv származású fából készült lambéria, hajópadló, burkolatok kis- és nagykereskedelme és ezen áruk

 bemutatása.

  41    Tanácsadás skandináv faanyagokkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 13 00520

 ( 220 ) 2013.02.27.

 ( 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 (nem nemesfémből és nem nemesfém

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

 fajanszáruk.

 24    Ágynemű; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; abroszvédő alátétek, nem papírból; asztali futók; asztali

vászon neműk, nem papírból; asztalterítők, nem papírból; díszpárnahuzatok; háztartási lenvászon; lepedők;

mintás vászon; párnahuzatok; párnahuzatokvászonból, ciha; poháralátétek (asztalneműk); tányéralátétek textilből;

 vánkoshuzatok; vászon; vászonnemű fürdőzéshez, a ruházat kivételével; viaszosvászon asztalterítők.

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

 ( 210 ) M 13 00739

 ( 220 ) 2013.03.19.

 ( 731 )  JULIETTE 98 DIVATSTÚDIÓ Gyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Madarassy Tamás, Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) JULIETTE

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00773

 ( 220 ) 2013.03.22.

 ( 731 )  Takács Sándor, Hegyeshalom (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Paprika Csárda

 ( 511 )   43    Vendéglátóipar, csárda, éttermek, bár, szállodai szolgáltatások, panziók, egyéb ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 13 00800

 ( 220 ) 2013.03.26.

 ( 731 )  Magyar Posta Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hencz János László, Magyar Posta Zrt. Jogi Igazgatóság, Budapest

 ( 541 ) POSTASZELET

 ( 511 )   30    Cukrászati készítmények, édesipari termékek, mogyorós termékek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00863

 ( 220 ) 2013.04.04.

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

 ( 541 ) LEMOFANE

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 00904

 ( 220 ) 2013.04.05.

 ( 731 )  Debreceni Csoport Húsipari Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok.

  29    Csaba eredetmegjelölés területéről származó szalámi- és kolbászfélék.

 ( 210 ) M 13 00932

 ( 220 ) 2013.04.09.

 ( 731 )  HBL PRODUKCIÓ Kft., Dorog (HU)

 ( 740 )  dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda, Dorog

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Babákkal/csecsemőkkel kapcsolatos mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek),

 DVD-k és egyéb digitálisan rögzített média.

 16    Babákkal/csecsemőkkel kapcsolatos papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari
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termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

 anyagok művészek részére; tanítási és oktatásianyagok (készülékek kivételével).

 41    Babákkal/csecsemőkkel kapcsolatos nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

 tevékenységek.

 ( 210 ) M 13 00984

 ( 220 ) 2013.04.16.

 ( 731 )  Eko-Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) APIDIÁR

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

 fertőtlenítőszerek; kártékony állatok számára szolgáló készítmények; gombaölő szerek, gyomirtó szerek.

 ( 210 ) M 13 00987

 ( 220 ) 2013.04.16.

 ( 731 )  ALPHASONIC Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

 42    Számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

 tanácsadás.

 ( 210 ) M 13 01001

 ( 220 ) 2013.04.16.

 ( 731 )  Aminach Bedding And Furniture Manufacturers Ltd., Ramle (IL)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Matracok, párnák, állítható ágyak, fejtámlák, fiókok ágyneműk tárolásához, és éjjeli szekrények.

 ( 210 ) M 13 01070

 ( 220 ) 2013.04.22.

 ( 731 )  Neato Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szedlár Anna, Szedlár Anna 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; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

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

 valamennyiáru).

  16    Fényképek [nyomtatott].

  40    Fényképnyomás; fénynyomat, fotogravűr.
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 ( 210 ) M 13 01071

 ( 220 ) 2013.04.22.

 ( 731 )  Sanoma Media Budapest Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NŐK LAPJA KONYHA

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

termékek, újságok, 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 (amelyek nem tartoznak más

 osztályokba); nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi 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; információ éstanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek,

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; közvélemény kutatás; kutatásokügyletekkel

kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] kölesönzése és terjesztése;

reklámfilmek előállítása;reklámidő bérlete távközlési médiumban; rádiós reklámozás; reklámszövegek

szerkesztése és publikálása; statisztikák összeállítása; számítógépes nyilvántartások kezelése; telemarketing

szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatásokhirdetési 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 01102

 ( 220 ) 2013.04.24.

 ( 731 )  BASF SE, Ludwigshafen am Rhein (DE)

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

 ( 541 ) PERMUSON

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek, növények ellenálló képességét növelő készítmények,

növények stresszkezelésére szolgáló vegyi és/vagy biológiai készítmények, növények növekedését szabályozó

készítmények, vetőmag kezelésére szolgálóvegyi készítmények, felületaktív anyagok, rovarok szexuális

 csalijaként vagy rovarok megzavarására szolgáló természetes vagy mesterséges vegyszerek.

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek);féregirtó szerek.

 ( 210 ) M 13 01109

 ( 220 ) 2013.04.25.

 ( 731 )  dr. Dézsi Csaba András, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) dr. Dézsi

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek számára; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás élemiszerek

 és anyagok gyógyászati használatra; kötszeranyagok.

  10    Orvosi eszközök, készülékek és műszerek.

  16    Nyomdaipari termékek, könyvek, újságok, időszakos kiaványok, napilapok.

 38    Rádió- és tévéműsorok, internetes hírportál, fórumok biztosítása az interneten, online hírportál üzemeltetése.
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  41    Szakmai képzés, szórakoztatási célú tevékenységek, könyvkiadás.

  44    Orvosi szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 01115

 ( 220 ) 2013.04.26.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 01116

 ( 220 ) 2013.04.26.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 01128

 ( 220 ) 2013.04.29.

 ( 731 )  Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 13 01178

 ( 220 ) 2013.04.30.

 ( 731 )  Lámpa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Dr. Igali Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Acetilén fényszórók, akváriumi világítótestek, biztonsági lámpák, csillárok, elektromos ventilátorok

személyes használatra, égők, fénycsövek, fénycsövek világításra, fényszórók gépkocsikhoz, haranglámpák, gömb

alakú lámpabúrák, ívlámpák, izzószálas égők,jármű fényszórók, lámpák világításra, lámpák gépkocsikhoz,

lámpák karácsonyfákhoz, ventilátorok (légkondicionáló), vetítőlámpák, világító berendezések és készülékek,

 villanykörték, villanykörték, elektromos.
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 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból, beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára,

eladási propaganda mások számára, hirdetési helykölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi vagy reklámcélúkiállítások

szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing, on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton, outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], piaci tanulmányok, piackutatás,

reklámanyag naprakész állapotbahozása, reklámozás, reklámszövegek publikálása, segítségnyújtás kereskedelmi

vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, számítógépes nyilvántartások kezelése, üzleti

 felvilágosítás, tájékoztatás, üzletszervezési tanácsadás.

 42    Szerverbérlés, szoftverek, mint szolgáltatások, számítógép-szoftver fenntartása, számítógépprogramok

 kidolgozása, web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 13 01181

 ( 220 ) 2013.04.30.

 ( 731 )  Tyre-Trans Kft., Miskolc (HU)

 ( 541 ) Mi felnizünk Önre!

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01183

 ( 220 ) 2013.05.03.

 ( 731 )  United Way Worldwide, Alexandria, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Kovári Zoltán, KOVÁRI ÉS TÁRSAI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) LIVE UNITED

 ( 511 )  35    Egyesületi szolgáltatások, nevezetesen, egyének és közösségek gazdasági érdekeinek előmozdítása önkéntes

 programok és közösségi szolgáltatási projektek szervezése és levezetése által.

  36    Jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen jótékony adománygyűjtés.

 ( 210 ) M 13 01203

 ( 220 ) 2013.05.06.

 ( 731 )  ZKI-Vetőmag Kereskedelmi Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Krajcsovszki László, Kerekegyháza

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Vetőmag, vetőburgonya, palánta.
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 ( 210 ) M 13 01206

 ( 220 ) 2013.05.06.

 ( 731 )  Big Bus Tours Limited (a British private limited company), Lomdon (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Buszos körutak biztosítása; városnéző szolgáltatások; körutazások biztosítása és intézése; utazásra és

városnézésre vonatkozó turistatájékoztatás és tanácsadói szolgáltatások; buszkölcsönzés, ideértve a

 filmforgatásokat és videoreklámokat.

 ( 210 ) M 13 01207

 ( 220 ) 2013.05.06.

 ( 731 )  Kenda Rubber Ind. Co., LTD., Yuanlin, Chang Hwa Hsien, Taiwan (R.O.C.) (TW)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Gépkocsi gumiabroncsok; abroncsok járműkerekekhez; pneumatikus gumiabroncs köpenyek; belső

gumiabroncs tömlők; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok járműkerekehez és pneumatikus

 gumiabroncsokhoz.

 ( 210 ) M 13 01209

 ( 220 ) 2013.05.06.

 ( 731 )  Budapesti Gazdasági Főiskola, dr. Ács Szilvia, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; kollégiumok, internátusok;konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező

tanfolyamok; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatásivizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők; sportlétesítmények üzemeltetése; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése;

 szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 42    Dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; kutatás és fejlesztés mások részére; számítógépes rendszerek

elemzése; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok

 kölcsönzése; számítógép-programozás;számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 210 ) M 13 01242

 ( 220 ) 2013.05.08.

 ( 731 )  Zavileiski Vitaci, Budajenő (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); növénykondicionáló készítmény; növénykondicionáló

biológiai nanokészítmény; bio-organikus növénykondicionáló nanokészítmény;komplex bio-organikus

növénykondicionáló nanokészítmény; bioorganikus nanotrágya; mikrobiológiai készítmény; mikroelemeket

tartalmazó készítmény; biotrágya; marhatrágya, egyéb istállótrágya; levéltrágya; humin készítmény; baktériumot,

algát, gombát,élesztőt, mikroelemet, makroelemet, huminsavat, fulvosavat, aminosavat, vitamint, egyéb

biológiailag aktív anyagot tartalmazó készítmény; mikrohumátok; nanohumátok; növekedés serkentőszer;

műtrágya; folyékony trágya; folyékony növénykondicionálókészítmény; talajjavító készítmények; gyökérerősítő

készítmény; csíráztatási készítmény; immunrendszer-erősítő készítmény (növényekre vonatkozóan); védekező

funkciót erősítő készítmény (növényekre vonatkozóan); stressz elleni adaptogén (növényekrevonatkozóan); érési

időszak csökkenő készítmény; oxidáz aktivitást serkentő készítmény (növényekre vonatkozóan); légzési,

fotoszintetikus folyamatokat serkentő készítmény (növényekre vonatkozóan); fermentatív folyamatokat serkentő

készítmény (növényekrevonatkozóan); magcsávázási készítmény; anyagcsere folyamatokat serkentő készítmény

 (növényekre vonatkozóan).

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; kártélony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölőszerek

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru)

 vegyi növényvédő szerek; biológiai növényvédő szerek; herbicidek; peszticidek; fungicidek; inszekticidek.

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

 molekuláris szintű anyagbontás hidrodinamikai módszerrel.

 ( 210 ) M 13 01246

 ( 220 ) 2013.05.09.

 ( 731 )  Smart App Angel Kft. Dr. Fehér Endre, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 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).

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni
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igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01253

 ( 220 ) 2013.05.09.

 ( 731 )  Nagy Tamás, Diósd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 13 01257

 ( 220 ) 2013.05.10.

 ( 731 )  Orosz Attila, Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Vatta, vatta labda, vatta korong kozmetikai használatra, fültisztító pálcika.

 5    Női higiéniás termékek, úgymint tisztasági betétek, egészségügyi betétek és tamponok.

 ( 210 ) M 13 01300

 ( 220 ) 2013.05.14.

 ( 731 )  Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt., Pápa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Parketták.

 ( 210 ) M 13 01307

 ( 220 ) 2013.05.14.

 ( 731 )  VISZED Kreatív Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kercza Beáta, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (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).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 17. szám, 2013.09.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1912



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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01308

 ( 220 ) 2013.05.14.

 ( 731 )  TESCO-GLOBAL Áruházak Zártkörűen Működő Rt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Makk Emese, Budaörs

 ( 541 ) Tesco Átvételi Pont

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

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek;kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

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

 karácsonyfadíszek.

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

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó; kávépótló szerek; lisztek és másgabonakészítmények, kenyér,

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

 fűszeres mártások;fűszerek; jég.

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

állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára;

 maláta.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 13 01309

 ( 220 ) 2013.05.14.

 ( 731 )  TESCO-GLOBAL Áruházak Zártkörűen Működő Rt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Makk Emese, Budaörs

 ( 541 ) Tesco Online Bevásárlás

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

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek;kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

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

 karácsonyfadíszek.

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

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó; kávépótló szerek; lisztek és másgabonakészítmények, kenyér,
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péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok;méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,

 fűszeres mártások;fűszerek; jég.

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

állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára;

 maláta.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 13 01310

 ( 220 ) 2013.05.14.

 ( 731 )  TESCO-GLOBAL Áruházak Zártkörűen Működő Rt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Makk Emese, Budaörs

 ( 541 ) Tesco Házhoz jön a bevásárlás!

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

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek;kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

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

 karácsonyfadíszek.

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

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó; kávépótló szerek; lisztek és másgabonakészítmények, kenyér,

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

 fűszeres mártások;fűszerek; jég.

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

állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára;

 maláta.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 13 01314

 ( 220 ) 2013.05.14.

 ( 731 )  Kovács Renáta, Pilisszentkereszt (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, gyógyászati

 használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, étrendkiegészítők emberek számára.

 ( 210 ) M 13 01315

 ( 220 ) 2013.05.14.

 ( 731 )  Kovács Renáta, Pilisszentkereszt (HU)

 ( 541 ) TSHE A JÓLÉT MEGTAPASZTALÁSA

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, gyógyászati

 használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, étrendkiegészítők emberek számára.

 ( 210 ) M 13 01316

 ( 220 ) 2013.05.14.

 ( 731 )  LAplast PET Újrahasznosító Kft., Tiszaújváros (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;

 élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 ( 210 ) M 13 01329

 ( 220 ) 2013.05.15.

 ( 731 )  GOLD RE MAGNA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Rajmund, dr. Nagy Rajmund Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Illatszerek, kozmetikai cikkek.

  35    Kereskedelmi ügyletek.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 01341

 ( 220 ) 2013.05.15.

 ( 731 )  Premed Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviselet Kft., Budapest
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 ( 541 ) EXTRACOR

 ( 511 ) 9    Szemészeti és optikai berendezések és felszerelések; optikai cikkek; optikai üvegek; szemüvegek,

szemüvegkeretek, különösen fémből és műanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; szemüvegek;

napszemüvegek; szemüveglencsés eszközök; szemüveglencsék,szemüvegtokok, szemüvegláncok; tokok/tartók

kontaktlencsékhez; adatfeldolgozó berendezések (számítógépek) és számítógépprogramok (számítógépes

szoftver) optikai és szemészeti felhasználásra; optikai és szemészeti elektronikus kiadványok

(elektronikusanletölthető); készülékek szemüvegek megválasztásához a látóképesség függvényében különösen a

 számítógépes vizsgálat alapján; ezen termékek alkatrészei és részegységei.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, kutatás optikai és szemészeti

 termékekkel kapcsolatban;számítógépes szemvizsgálat, programok készítése, adatfeldolgozás.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 01348

 ( 220 ) 2013.05.16.

 ( 731 )  Missio Christi Alapítvány, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Gyűjtések szervezése; jótékonysági gyűjtések szervezése.

  45    Vallási összejövetelek szervezése.

 ( 210 ) M 13 01349

 ( 220 ) 2013.05.16.

 ( 731 )  UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

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

 ( 541 ) CARIBIANA

 ( 511 )   30    Jégkrémek, fagylaltok; fagyasztott édességek.

 ( 210 ) M 13 01350

 ( 220 ) 2013.05.16.

 ( 731 )  Figyelő Média és Kutató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Medicina TOP200

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01351

 ( 220 ) 2013.05.16.

 ( 731 )  Figyelő Média és Kutató Kft., Budapest (HU)
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 ( 541 ) Figyelő Business Review

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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 01387

 ( 220 ) 2013.05.16.

 ( 731 )  Lukács Ernő, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, Budapest

  

( 591 )

 ( 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).

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

 berendezések (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).

 ( 210 ) M 13 01388

 ( 220 ) 2013.05.16.

 ( 731 )  Lukács Ernő, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, 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

 (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).

 26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

 művirágok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 210 ) M 13 01391

 ( 220 ) 2013.05.21.

 ( 731 )  KABA-ELZETT Zrt., Budapest (HU)

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

 Hennelné dr. Komor Ildikó, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SECLOX-ELZETT

 ( 511 )  6    Hengerzárbetétek (cilinderek); lakatok; kiegészítő zárak.

 ( 210 ) M 13 01392

 ( 220 ) 2013.05.21.

 ( 731 )  Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York (US)

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

 ( 541 ) BADOR

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok; szemcseppek, gélek és oldatok; szemészeti készítmények és

 anyagok.

 ( 210 ) M 13 01395

 ( 220 ) 2010.02.16.

 ( 731 )  MUNDIPHARMA AG,, Basel (CH)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda KFt., Budapest

 ( 541 ) ELEVACT

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok rákbetegségek kezelésére, kivéve vitaminok és

ásványianyag-alapú gyógyszerészeti termékek, rákbetegségek kezelésére használt vitaminok és

 ásványianyag-alapú gyógyszerészeti termékek.

 ( 210 ) M 13 01403

 ( 220 ) 2013.05.22.

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

 ( 300 )  TO/M/13/02737 2013.02.07. TO

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes hardver; számítógép-perifériák; viselhető számítógépes perifériák; perifériák mobil

eszközökhöz; hordozható perifériák mobil eszközökhöz; számítógépes hardverek adatok távoli hozzáféréséhez és

továbbításához; számítógépes perifériák adatoktávoli hozzáféréséhez és továbbításához; perifériák mobil

eszközökhöz adatok távoli hozzáféréséhez és továbbításához; számítógépes hardver adatok és képi jelek

megjelenítéséhez; számítógépes perifériák adatok és képi jelek megjelenítéséhez; perifériákmobil eszközökhöz

 adatok és képi jelek megjelenítéséhez; számítógépes szoftverek.

 ( 210 ) M 13 01435

 ( 220 ) 2013.05.24.

 ( 731 )  D.M.C. Group Hungary Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Utazásszervezés; utazási irodák szolgáltatásai; látogatások tervezése turistáknak; utazással kapcsolatos

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 17. szám, 2013.09.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1918



információs szolgáltatások; utazással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; ügynökségi szolgáltatások utazás

 megszervezésére.

 ( 210 ) M 13 01448

 ( 220 ) 2013.05.27.

 ( 731 )  Z-Liveria Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Textíliák és textiláruk; továbbá ágy- és asztalneműk; szövetek; törölközők; takarók; plédek; vászonból

 készült termékek.

  25    Ruházati termékek; cipők; kalapáruk; sportruházat; strandcikkek; lábbelik.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység; kereskedelmi bolthálózatok

 üzemeltetése és ezzel összefüggő reklámok.

 ( 210 ) M 13 01449

 ( 220 ) 2013.05.27.

 ( 731 )  Bnetwork International LLC, Wilmington, Delaware, State of Delaware (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Újságok, folyóiratok, könyvek, szakfolyóiratok, albumok, katalógusok.

 35    Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklámtevékenységek; információk

 számítógépes adatbázisban való rendezése; piaci tanulmányok; üzletszervezési- és üzletvezetési tanácsadás.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek, továbbá alkusz/ügynöki tevékenységek;

bankügyeletek; biztosítási tanácsadás; tőkekihelyezés, tőkeberuházás, vagyonkezelés, zálogkölcsönzés,

 pénzváltás, valamint faktorálási, finanszírozásiszolgáltatások, hitelközvetítés és tanácsadás.

 38    Elektronikus levelezés, e-mail; számítógép terminálok közötti összeköttetések; üzenetek és képek

 továbbítása számítógépek segítségével.

  41    Oktatás; szakmai képzés és ezzel kapcsolatos rendezvények szervezése; könyvkiadás.

  42    Számítástechnikai szoftvertervezés és -üzemeltetés.

  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyes és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 13 01450

 ( 220 ) 2013.05.27.

 ( 731 )  Bnetwork International LLC, Wilmington, Delaware, State of Delaware (US)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Újságok, folyóiratok, könyvek, szakfolyóiratok, albumok, katalógusok.

 35    Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklámtevékenységek; információk

 számítógépes adatbázisban való rendezése; piaci tanulmányok; üzletszervezési- és üzletvezetési tanácsadás.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek, továbbá alkusz/ügynöki tevékenységek;

bankügyeletek; biztosítási tanácsadás; tőkekihelyezés, tőkeberuházás, vagyonkezelés, zálogkölcsönzés,
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 pénzváltás, valamint faktorálási, finanszírozásiszolgáltatások, hitelközvetítés és tanácsadás.

 38    Elektronikus levelezés, e-mail; számítógép terminálok közötti összeköttetések; üzenetek és képek

 továbbítása számítógépek segítségével.

  41    Oktatás; szakmai képzés és ezzel kapcsolatos rendezvények szervezése; könyvkiadás.

  42    Számítástechnikai szoftvertervezés és -üzemeltetés.

  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyes és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 13 01451

 ( 220 ) 2013.05.27.

 ( 731 )  Bnetwork International LLC, Wilmington, Delaware, State of Delaware (US)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Újságok, folyóiratok, könyvek, szakfolyóiratok, albumok, katalógusok.

 35    Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklámtevékenységek; információk

 számítógépes adatbázisban való rendezése; piaci tanulmányok; üzletszervezési- és üzletvezetési tanácsadás.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek, továbbá alkusz/ügynöki tevékenységek;

bankügyeletek; biztosítási tanácsadás; tőkekihelyezés, tőkeberuházás, vagyonkezelés, zálogkölcsönzés,

 pénzváltás, valamint faktorálási, finanszírozásiszolgáltatások, hitelközvetítés és tanácsadás.

 38    Elektronikus levelezés, e-mail; számítógép terminálok közötti összeköttetések; üzenetek és képek

 továbbítása számítógépek segítségével.

  41    Oktatás; szakmai képzés és ezzel kapcsolatos rendezvények szervezése; könyvkiadás.

  42    Számítástechnikai szoftvertervezés és -üzemeltetés.

  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyes és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 13 01453

 ( 220 ) 2013.05.24.

 ( 731 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

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

 áru).

 ( 210 ) M 13 01459

 ( 220 ) 2013.05.28.

 ( 731 )  Debreceni Csoport Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok.

 29    Húsipari termékek, ezen belül húskészítmények, vörösáruk, szárazáruk, töltelékáruk, baromfi és sertéshús
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 termékek.

 ( 210 ) M 13 01471

 ( 220 ) 2013.05.28.

 ( 731 )  M-Sector Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Telefontartó bőrből, lőszertartó bőrből, puff bőrből, különböző táskák, tartók bőrből, neszeszer, pénztárca

 bőrből, fegyvertok bőrből, távcsővédő bőrből, fegyverszíjj, lőzsák bőrből.

 24    Telefontartó textilből, lőszertartó textilből, űlőpárna, törölköző, konyhaszett, díszterítő, puff textilből,

különböző táskák, tartók textilből, pénztárca textilből, díszpárna, fegyvertok textilből, tányéralátét és poháralátét,

 távcsővédő textilből,üléshuzat, lőzsák textilből.

  25    Pólók, kötények, lábszárvédők (kamáslik), sapkák, derékvédők, kabátok, pulóverek, ingek.

 ( 210 ) M 13 01472

 ( 220 ) 2013.05.27.

 ( 731 )  Premed Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, Budapest

 ( 541 ) INTRALASIK

 ( 511 ) 9    Optikai berendezések és felszerelések; optikai cikkek; optikai üvegek; szemüvegek, szemüvegkeretek fémből

és műanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; szemüvegek; napszemüvegek; szemüveglencsés eszközök;

szemüveglencsék, szemüvegtokok, szemüvegláncok;tokok/tartók kontaktlencsékhez; adatfeldolgozó

berendezések (számítógépek) és számítógépprogramok (számítógépes szoftver) optikai és szemészeti

felhasználásra; optikai és szemészeti elektronikus kiadványok (elektronikusan letölthető) készülékekszemüvegek

megválasztásához a látóképesség függvényében számítógépes vizsgálat alapján; s ezen termékek alkatrészei és

 részegységei.

  10    Gyógyászati eszközök; kórházi, sebészeti, orvosi készülékek,lézerek, műszerek és termékek;

 44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások, szemészeti szolgáltatások, optikus

szolgáltatások,optikai és szemészeti konzultáció; optikai és szemészeti megbetegedésekkel kapcsolatos

 betegellátás, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 210 ) M 13 01523

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Strauss Coffee B.V., Amstelveen (NL)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé.
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 ( 210 ) M 13 01524

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Strauss Coffee B.V., Amstelveen (NL)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé.

 ( 210 ) M 13 01525

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Liang Jiam, Budapest (HU)

 ( 541 ) L & J

 ( 511 )   35    Ruhakereskedés.

 ( 210 ) M 13 01526

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Strauss Coffee B.V., Amstelveen (NL)

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

 ( 541 ) FORT

 ( 511 )   30    Kávé.

 ( 210 ) M 13 01536

 ( 220 ) 2013.05.30.

 ( 731 )  ETALON 2000 Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 541 ) AMULET

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

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

 ( 210 ) M 13 01595

 ( 220 ) 2013.06.06.

 ( 731 )  Kulcsár Mihály György, Bicske (HU)

 Kulcsár Katalin, Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szakmai képzés; oktatás, nevelés.

  44    Pszichológusi és pszichiátriai, egészségügyi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 01596

 ( 220 ) 2013.06.06.

 ( 731 )  Dimenzió Borászat Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivő, Budapest

 ( 541 ) NYITNIKÉK

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

  35    Reklámozás.

 42    Alkoholtartalmú italok előállításával kapcsolatban mások részére végzett kutatási, fejlesztési, és műszaki

szakértői tevékenység, műszaki tervtanulmányok és szakvélemények készítése mérnöki munkákkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 13 01602

 ( 220 ) 2013.06.06.

 ( 731 )  Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest, (HU)

 ( 740 )  Dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01603

 ( 220 ) 2013.06.06.

 ( 731 )  Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest, (HU)

 ( 740 )  Dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01604

 ( 220 ) 2013.06.06.

 ( 731 )  Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest, (HU)

 ( 740 )  Dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01605

 ( 220 ) 2013.06.06.

 ( 731 )  Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest, (HU)

 ( 740 )  Dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01606
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 ( 220 ) 2013.06.06.

 ( 731 )  Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest, (HU)

 ( 740 )  Dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01649

 ( 220 ) 2013.06.10.

 ( 731 )  "CITY TOUR Hop on Hop off" Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01650

 ( 220 ) 2013.06.10.

 ( 731 )  "CITY TOUR Hop on Hop off" Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01651

 ( 220 ) 2013.06.10.

 ( 731 )  "CITY TOUR Hop on Hop off" Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01652

 ( 220 ) 2013.06.10.
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 ( 731 )  "CITY TOUR Hop on Hop off" Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01670

 ( 220 ) 2013.06.12.

 ( 731 )  MediNatural Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek, naturkozmetikai termékek, arckrémek, hajszeszek,

 kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai olajok, gombásodás elleni krémek, testápoló szerek.

5    Nem gyógyhatású gyógyszertári termékek, vitaminok, ásványok és nyomelemek, gyógyászati célú diétás és

táplálkozási készítmények, gyógyászati szirupok, vitaminalapú kombinált készítmények, ásványok, nyomelemek

és növénykivonatok vitaminokkal, ásványokkalés nyomelemekkel dúsított táplálkozási kiegészítők,

vitaminkészítmények, vitaminszelet, multivitaminos készítmények, gyógyászati célú ásványok és

ásványianyag-komplexek, gyógyászati használatú készítmények, gyógynövények, diétás anyagok

gyógyászatihasználatra, gyógyászati célú proteines készítmények vagy élelmiszerek, gyógyászati célú

gyógynövény kivonatok vagy szirupok, vitamin alapú táplálkozási adalékok koncentrátumok formájában, protein

koncentrátumok mint táplálék adalékok gyógyászati ésétkezési használatra, gyógyászati cukorkák és

cukrásztermékek gyógyászati használatra, étrendkiegészítők vitaminokkal dúsított italok és kivonatok

gyógyászati használatra; gyógynövények; növényi kivonatokat tartalmazó diétás anyagok; növényi

kivonatokattartalmazó diétás élelmiszerek vitaminkészítmények; az említettek egyike sem állatokkal

 kapcsolatban.

 ( 210 ) M 13 01674

 ( 220 ) 2013.06.12.

 ( 731 )  CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.,, PARMA, OLASZORSZÁG (IT)

 ( 300 )  Z20122205A 2012.12.20. HR

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

 ( 541 ) SABACOMB

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények és gyógyhatású készítmények; gyógyszerészeti készítmények légzési

 rendellenességek kezelésére.

 ( 210 ) M 13 01676

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

 ( 541 ) NOMYTOMYN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01677

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01678

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

 ( 541 ) PERTAFOX

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01679

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

 ( 541 ) PETIPACOLM

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01680

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

 ( 541 ) PRUDAXOLIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01681

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

 ( 541 ) PRUGLARYN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01682

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

 ( 541 ) PRUXAMOLIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01683

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

 ( 541 ) SLONTINAL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01684

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

 ( 541 ) SOLBAVAN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01685

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

 ( 541 ) TESOVADYN
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 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01686

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

 ( 541 ) TUTAMYDON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01687

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

 ( 541 ) ZILIPON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01688

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

 ( 541 ) ZIODRIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01689

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

 ( 541 ) ZOKVERA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01690

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

 ( 541 ) ZUKONAL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01691

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01692

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01693

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 210 ) M 13 01694

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01695

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01696

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01697

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01698

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01699

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01700

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01701

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 210 ) M 13 01702

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01703

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01704

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01705

 ( 220 ) 2013.06.12.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01706

 ( 220 ) 2013.06.13.

 ( 731 )  Aktogen Hungary Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)

 ( 541 ) AKTOGEN

 ( 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 01717

 ( 220 ) 2013.06.13.

 ( 731 )  Csernik István, Magyarhertelend (HU)

 ( 541 ) CSERNICUM

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

 áru).

 ( 210 ) M 13 01719

 ( 220 ) 2013.06.13.

 ( 731 )  Konthermo Zrt., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   11    Fűtőberendezések; fűtőkazánok.

  37    Fűtőberendezések felszerelése és javítása.

 ( 210 ) M 13 01720

 ( 220 ) 2013.06.14.

 ( 731 )  Core Venture Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Core Venture

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  38    Távközlés (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 01721

 ( 220 ) 2013.06.14.

 ( 731 )  Core Venture Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  38    Távközlés (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 01726

 ( 220 ) 2013.06.14.

 ( 731 )  LogDrill Informatikai és Szolgáltató Kft., Veszprém (HU)

  

( 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).

 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).
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 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01735

 ( 220 ) 2013.06.17.

 ( 731 )  Böszörményi Sándor, Fülesd (HU)

 ( 541 ) ARANYSZŐLŐ

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

 áru).

 ( 210 ) M 13 01785

 ( 220 ) 2013.06.20.

 ( 731 )  MONTEI CONSULTING INC., Tortola Brit Virgin Islands (VG)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Tisztító-, fényesítő-, súrolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek;

 fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; bébiételek, fertőtlenítőszerek, gyógynövények,

gyógynövénykivonatok, gyógyteák, gyógycukor, étrendkiegészítők emberek számára orvosi célokra; gyógyhatású

termékek, légfrissítők, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra, tapaszok, termálvizek,

 vitaminkészítmények, molyirtó szerek.

 30    Teák, kakaó, kávé, kávépótló szerek; gabonakészítmények; táplálékkiegészítők; fűszerek; mártások; méz;

 ecet.

 ( 210 ) M 13 01786

 ( 220 ) 2013.06.20.

 ( 731 )  MONTEI CONSULTING INC., Tortola Brit Virgin Islands (VG)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Tisztító-, fényesítő-, súrolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek;

 fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; bébiételek, fertőtlenítőszerek, gyógynövények,

gyógynövénykivonatok, gyógyteák, gyógycukor, étrendkiegészítők emberek számára orvosi célokra; gyógyhatású

termékek, légfrissítők, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra, tapaszok, termálvizek,

 vitaminkészítmények, molyirtó szerek.
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 30    Teák, kakaó, kávé, kávépótló szerek; gabonakészítmények; táplálékkiegészítők; fűszerek; mártások; méz;

 ecet.

 ( 210 ) M 13 01789

 ( 220 ) 2013.06.18.

 ( 731 )  Marksman & Wolf Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Engelbrecht Annamária,Dr. Engelbrecht Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; állásközvetítő irodák; gazdasági előrejelzések; hirdetési hely

kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információknak számítógépes adatbázisokba való rendezése;

információknak számítógépes adatbázisokba valószerkesztése; konzultáció személyzeti kérdésekben;

közvéleménykutatás; munkaerő-toborzás; önköltség-elemzés; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek,hirdető

ügynökségek; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez;

statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben;

számítógépes nyilvántartásokkezelése; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; üzleti

felvilágosítás; tájékoztatás; üzleti információk; üzleti információk; üzleti menedzselés előadóművészek részére;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezésitanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

 tanácsadó szolgálatok; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások.

 41    Coaching [tréning]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolai szolgáltatások [képzés]; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; oktatás; oktatási tárgyúinformációk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; szabadidős szolgáltatások nyújtása; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése

 és vezetése; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 42    Hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; kutatás és fejlesztés (mások részére); pályaválasztási

tanácsadás; pszichológus szolgáltatásai; szakmai tanácsadás (az üzleti tanácsadás kivételével);számítógép

programok adatainak és adatoknak azátalakítása; számítógép programok installációja;számítógép programok

sokszorosítása;számítógépek kölcsönzése; számítógép programozás; számítógép-szoftver fenntartása;

számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás;számítógépprogramok kidolgozása;

 számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; szerkesztőségek.

 ( 210 ) M 13 01860

 ( 220 ) 2013.06.28.

 ( 731 )  FE-GROUP INVEST Vagyonkezelő, Tanácsadó és Nagykereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Feldolgozatlan műanyagok, feldolgozatlan újrahasznosított PET mint félkész termékek, úgymint lapok és

 fóliák, palackok nyersanyaga élelmiszeripari felhasználásra.

 17    Félkész műanyag termékek; extrudált műanyag gyártásban való felhasználásra; műgyanták újrahasznosított

 PET, lapok és fóliák, palackok nyersanyaga élelmiszeripari célú felhasználásra.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra, köztük újrahasznosított műanyag palackok és

 tartályok.

 ( 210 ) M 13 01861

 ( 220 ) 2013.06.28.

 ( 731 )  KASSA-SK-2008 Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Csiki Tamás ügyvéd, Csiki és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

 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 01887

 ( 220 ) 2013.07.01.

 ( 731 )  Euroil Ipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Vision Studio

 ( 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; műszaki szakértői

tevékenység, szakvélemények adása(mérnöki munkákkal kapcsolatban), várostervezés, építési tervkészítés,

 műszaki tervtanulmányok készítése, szoftverfejlesztés, műszaki tervezés.

 ( 210 ) M 13 01902

 ( 220 ) 2013.07.02.

 ( 731 )  MONTEI CONSULTING INC., Tortola (VG)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Tisztító-, fényesítő-, súrolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek;

 fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; bébiételek; fertőtelenítőszerek; gyógynövények, gyógynövény

kivonatok; gyógyteák; gyógycukor; étrendkiegészítők emberek számára orvosi célokra; gyógyhatású termékek,

légfrissítők, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra, tapaszok, termálvizek, vitaminkészítmények,

 molyirtószerek.

 30    Teák, kakaó, kávé, kávépótló szerek; gabonakészítmények; táplálékkiegészítők; fűszerek; mártások; méz;

 ecet.

 ( 210 ) M 13 01903

 ( 220 ) 2013.07.02.

 ( 731 )  MONTEI CONSULTING INC., Tortola (VG)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Tisztító-, fényesítő-, súrolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek;

 fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra;diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; bébiételek; fertőtelenítőszerek; gyógynövények,

gyógynövény kivonatok; gyógyteák; gyógycukor; étrendkiegészítők emberek számára orvosi célokra;

gyógyhatású termékek, légfrissítők, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra, tapaszok, termálvizek

 vitaminkészítmények, molyirtószerek.

 30    Teák, kakaó, kávé, kávépótló szerek; gabonakészítmények; táplálékkiegészítők; fűszerek; mártások; méz;

 ecet.

 ( 210 ) M 13 01911

 ( 220 ) 2013.07.02.

 ( 731 )  MONTEI CONSULTING INC., Tortola (VG)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Tisztító-, fényesítő-, súrolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek;

 fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; bébiételek; fertőtelenítőszerek; gyógynövények, gyógynövény

kivonatok; gyógyteák; gyógycukor; étrendkiegészítők emberek számára orvosi célokra; gyógyhatású termékek,

légfrissítők, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra, tapaszok, termálvizek, vitaminkészítmények,

 molyirtószerek.

 30    Teák, kakaó, kávé, kávépótló szerek; gabonakészítmények; táplálékkiegészítők; fűszeres mártások; méz;

 ecet.

 ( 210 ) M 13 01912

 ( 220 ) 2013.07.02.

 ( 731 )  MONTEI CONSULTING INC., Tortola (VG)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Tisztító-, fényesítő-, súrolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek;

 fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; bébiételek; fertőtelenítőszerek; gyógynövények, gyógynövény

kivonatok; gyógyteák; gyógycukor; étrendkiegészítők emberek számára orvosi célokra; gyógyhatású termékek,

légfrissítők, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra, tapaszok, termálvizek, vitaminkészítmények,

 molyirtószerek.

 30    Teák, kakaó, kávé, kávépótló szerek; gabonakészítmények; táplálékkiegészítők; fűszeres mártások; méz;

 ecet.

 ( 210 ) M 13 01915

 ( 220 ) 2013.07.04.

 ( 731 )  The Hoppies Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Klinger Dóra, Klinger Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) The Hoppies

 ( 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).

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

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

 ( 210 ) M 13 01916

 ( 220 ) 2013.07.04.

 ( 731 )  The Hoppies Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Klinger Dóra, Klinger 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; 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).

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

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

 ( 210 ) M 13 01977

 ( 220 ) 2013.07.11.

 ( 731 )  QRG Enterprises Ltd., Delhi (IN)

 ( 740 )  Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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  ( 591 )

 ( 511 ) 9    Elektromos kapcsolók; digitális szabályozók; árammegszakítók; digitális árammegszakítók; elektromos

vezetékek és kábelek; mérőműszerek (számlálók); ampermérők és voltmérők; kondenzátorok, kontaktorok;

elektromos relék; elosztótáblák; biztosítékok(elektromos); termosztátok; indítók elektromos lámpákhoz;

elektromos indíték fluoreszkáló lámpákhoz; nehezékek lámpákhoz és világítási tartozékokhoz; világítással

működő elektromos transzformátorok; világítási transzformátorok; UV fotocellák; kisülésicsövek, elektromosak;

rádióvevő berendezések; rádió-adatátviteli berendezések; vákuummérők; vákuummérő műszerek; elektroncső

vizsgálati szerkezetek; elektromos hegesztőkészülékek; elosztódobozok; kapcsoló-berendezések és

 ellenőrzőkapcsoló; diódásvilágító berendezések.

 ( 210 ) M 13 01978

 ( 220 ) 2013.07.11.

 ( 731 )  QRG Enterprises Ltd., Delhi (IN)

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

  ( 591 )

 ( 511 )  11    Világítási eszközök és berendezések, fluoreszkáló világító csövek, villanykörték, lámpák, izzószálak

lámpákhoz, ívlámpák, elektromos kisülési csövek világításra, gázizzó-harisnyák, lámpaüveg, lámpa függesztő

tartók, reflektorlámpák, lámpaernyő, világítócsövek világításra, elektromos lámpák csőfoglalatai, zseblámpák,

keresőlámpák, világítások és lámpák kozmetikai célokra, lámpák szoláriumi célra, kompakt fénycső (CFL),

ventilátorok, légkondicionáló és vízszolgáltató berendezések, vízmelegítők,kenyérpirítók, mikrohullámú sütők,

 sütők, vízforralók, kávéfőzők (elektromos), fényemittáló diódás világító berendezések.

 ( 210 ) M 13 01979

 ( 220 ) 2013.07.11.

 ( 731 )  QRG Enterprises Ltd., Delhi (IN)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    A világítástechnikai iparhoz használatos gépek és gépalkatrészek; gépek elektromos lámpák és elektromos

világító berendezések gyártásához; gépek üveg mechanikai kezelésére és megmunkálására; gépek és

szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorokkivételével); indítók és ventillátorok motorokhoz; ipari

ellenőrző berendezések gépekhez; motorok; tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek

céljára készültek kivételével); elektromos generátorok és elektromos motorok; pumpák,motorok és hidraulikus

vagy pneumatikus ellenőrző eszközök fűtő-, hűtő-, szárító, szellőztető- és légkondicionáló berendezésekhez és

eszközökhöz, valamint vízszolgáltató berendezésekhez; vasalógépek; keverők; darálók; vágók; keverőgépek; az

 előbbiekbenfelsorolt áruk alkatrészei.

 ( 210 ) M 13 01980

 ( 220 ) 2013.07.11.

 ( 731 )  QRG Enterprises Ltd., Delhi (IN)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos kapcsolók; digitális szabályozók; árammegszakítók; digitális árammegszakítók; elektromos
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vezetékek és kábelek; mérőműszerek (számlálók); ampermérők és voltmérők; kondenzátorok, kontaktorok;

elektromos relék; elosztótáblák; biztosítékok(elektromos); termosztátok; indítók elektromos lámpákhoz;

elektromos indíték fluoreszkáló lámpákhoz; nehezékek lámpákhoz és világítási tartozékokhoz; világítással

működő elektromos transzformátorok; világítási transzformátorok; UV fotocellák; kisülésicsövek, elektromosak;

rádióvevő berendezések; rádió-adatátviteli berendezések; vákuummérők; vákuummérő műszerek; elektroncső

vizsgálati szerkezetek; elektromos hegesztőkészülékek; elosztódobozok; kapcsoló-berendezések és

 ellenőrzőkapcsoló; diódásvilágító berendezések.

 ( 210 ) M 13 01981

 ( 220 ) 2013.07.11.

 ( 731 )  QRG Enterprises Ltd., Delhi (IN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Világítási eszközök és berendezések, fluoreszkáló világító csövek, villanykörték, lámpák, izzószálak

lámpákhoz, ívlámpák, elektromos kisülési csövek világításra, gázizzó-harisnyák, lámpaüveg, lámpa függesztő

tartók, reflektorlámpák, lámpaernyő, világítócsövek világításra, elektromos lámpák csőfoglalatai, zseblámpák,

keresőlámpák, világítások és lámpák kozmetikai célokra, lámpák szoláriumi célra, kompakt fénycső (CFL),

ventillátorok, légkondicionáló és vízszolgáltató berendezések, vízmelegítők,kenyérpirítók, mikrohullámú sütők,

 sütők, vízforralók, kávéfőzők (elektromos), fényemittáló diódás világító berendezések.

 ( 210 ) M 13 01983

 ( 220 ) 2013.07.11.

 ( 731 )  BUNGE Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Vénusz Napföl

 ( 511 )  29    Tej és tejtermékek; valamint tej, tejpor, zselésített, ízesített és habosított tej; tejes desszertek, joghurtok,

joghurtitalok, túró, főleg tejből vagy tejtermékből készült natúr vagy ízesített italok, főleg tejből készített

 tejitalok, gyümölcsöstejesitalok; natúr vagy ízesített erjesztett tejes termékek.

 ( 210 ) M 13 01984

 ( 220 ) 2013.07.11.

 ( 731 )  BUNGE Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Napföl

 ( 511 )  29    Tej és tejtermékek; valamint tej, tejpor, zselésített, ízesített és habosított tej; tejes desszertek, joghurtok,

joghurtitalok, túró, főleg tejből vagy tejtermékből készült natúr vagy ízesített italok, főleg tejből készített

 tejitalok, gyümölcsöstejesitalok; natúr vagy ízesített erjesztett tejes termékek.

 ( 210 ) M 13 01985

 ( 220 ) 2013.07.11.

 ( 731 )  Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd., Zhengzhou (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Fúrógépek; úthengerek; gőzhengerek; aggregátorok; keverőgépek; meszelőgépek; verőgépek; betonkeverő

gépek; bitumengyártó gépek; bulldózerek; lapátos/kanalaskotrók; exkavátorok; kátrányozó gépek; sínfektető
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gépek; útépítő gépek; vasútépítőgépek;kotrógépek; döngölőgépek; földmunka gépek; ároknyitók [ekék];

kanalaskotrógépek; házépítési, hídépítési és útépítési munkáknál használatos gépek és gépezetek földmunkához;

beton vibrátorok; gépek berakodáshoz és kirakodáshoz; teherfelvonók; daruk[emelőgépek]; indító-berendezések,

starterek motorokhoz; lengéscsillapítók dugattyúi [géprészek]; lengéscsillapítók dugattyúi gépekhez; úttisztító

gépek (önjárók); szennyvízporlasztók; mosógépek; mosóberendezések járművekhez; elektromos gépek

ésberendezések tisztításhoz; szemétaprító gépek; hulladékdaráló gépek; hulladékaprító gépek; hulladéktömörítő

 gépek; szeméttömörítő gépek; kotrógépek; osztályozógépek ipari használatra.

 ( 210 ) M 13 01986

 ( 220 ) 2013.07.12.

 ( 731 )  Konrády Foods Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mousa Delal Attila ügyvéd, Arató és Mousa Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés), időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01995

 ( 220 ) 2013.07.12.

 ( 731 )  REWE-ZENTRAL AG, Köln (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások élelmiszerek, alkoholos és alkoholmentes italok, bébiétel,

fogyókúrás és diétás élelmiszerek, háztartási cikkek, drogériákban forgalmazott termékek, dohány, dohányáruk,

dohányzási cikkek, gyufa, kertészetitermékek, DIY cikkek, kemping cikkek, játékok, ruházati cikkek,

irodaszerek, villamossági cikkek, órák és ékszeráru, távközlési cikkek, különösen mobil adó-vevő készülékek

területén; szerződések közvetítése mindenféle távközlési szolgáltatás útján;telefonkártya elszámolási és fizetési

eljárások; szerződések közvetítése harmadik fél részére (előre fizetett) mobiltelefon kártyafeltöltés

igénybevételéhez; szerződések közvetítése a telefonegyenleg igénybevételéről ún. előre fizetett

kártyákhozmobiltelefonáláshoz mobil rádióhálózaton keresztül; utazással kapcsolatos reklám- és marketing

 szolgáltatások.

 38    Távközlés, különösen egyenlegek telefonos továbbítása távközlési eszközökre; telefonegyenlegek telefonos

 továbbítása.

  39    Utazások, különösen légi-, autó-, városi és hajóutazások szervezése, közvetítése.

 ( 210 ) M 13 02129

 ( 220 ) 2013.07.24.

 ( 731 )  VALEANT IPM Spólka z o. o., Rzeszów (PL)

 ( 740 )  Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) IBUPAROL

 ( 511 )  5    Gyógyszeripari termékek, gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító gyógyszerek.

 ( 210 ) M 13 02209

 ( 220 ) 2013.08.02.
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 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) BETAHART

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02212

 ( 220 ) 2013.08.02.

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

 ( 541 ) TENDIMAR

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02213

 ( 220 ) 2013.08.02.

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

 ( 541 ) LENTULIL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02294

 ( 220 ) 2013.08.12.

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

  ( 546 )

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

 bébiételek; fertőtlenítőszerek; készítmények kártékony állatok irtására, gombaölő szerek, gyomirtók.

A rovat 150 darab közlést tartalmaz.
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