
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 11 02571

 ( 220 ) 2011.08.12.

 ( 731 )  PREMED PHARMA Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Optimum

 ( 511 )   42    Számítógépes szemvizsgálat.

 44    Szemészeti szolgáltatások, optikus szolgáltatások, optikai és szemészeti konzultáció; optikai és szemészeti

 megbetegedésekkel kapcsolatos betegellátás.

 ( 210 ) M 11 03876

 ( 220 ) 2011.12.06.

 ( 731 )  Europa Design Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) EUROPA DESIGN

 ( 511 )   42    Belsőépítészeti tervezés; irodaberendezések tervezése.

 ( 210 ) M 12 03075

 ( 220 ) 2012.08.27.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) Góltotó

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

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

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 12 03701

 ( 220 ) 2012.10.02.

 ( 731 )  Sziládi-Kovács Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 541 ) reklámklub

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03937

 ( 220 ) 2012.10.17.

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

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

 ( 541 ) ILYEN EGYSZERŰ

 ( 511 )   30    Csokoládé, csokoládés termékek, csokoládé alapú készítmények, édességek, bonbonok.

 ( 210 ) M 12 04342

 ( 220 ) 2012.11.27.

 ( 731 )  Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Éjjel-Nappal Budapest

 ( 511 )   41    Televíziós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 13 00230

 ( 220 ) 2013.01.28.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

 jelölése.

 ( 210 ) M 13 00249

 ( 220 ) 2013.01.29.

 ( 731 )  NET-FOOD Kft., Gárdony (HU)

 ( 541 ) NET-FOOD

 ( 511 )   31    Tápanyagok állatok számára.

  35    Állattartással kapcsolatos felszerelés kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 13 00582

 ( 220 ) 2013.03.05.

 ( 731 )  Relax Gold Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

 ( 511 )   20    Matracok, párnák, fejpárnák, hengerpárnák, travelpárna.

  24    Lepedő, takaró.

 ( 210 ) M 13 00734

 ( 220 ) 2013.03.19.

 ( 731 )  Leroy Co. Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Olasz receptek alapján készült ételekkel kapcsolatos vendéglátás/étkeztetés.

 ( 210 ) M 13 00815

 ( 220 ) 2013.03.27.

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

 ( 740 )  Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
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( 591 )

 ( 511 )  24    Textíliák és textiláruk ruházati termékekhez; továbbá ágy- és asztalneműk; szövetek; törölközők; takarók;

 plédek; vászonból készült termékek.

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

 35    Textiláruk, textiliák és ruházati termék kereskedelmi ügyletei, reklámozás és marketing tevékenységek,

 valamint kereskedelmi bolthálózatok üzemeltetése.

 ( 210 ) M 13 00941

 ( 220 ) 2013.04.10.

 ( 731 )  Lakatos Péter, Szentendre (HU)

 ( 541 ) 360° GEARS

 ( 511 )   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).

 ( 210 ) M 13 00996

 ( 220 ) 2013.04.16.

 ( 731 )  Siófoki Siómente Zrt., Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Bercsényi Erika, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Vodka, ízesített vodka, likőr.

 ( 210 ) M 13 01018

 ( 220 ) 2013.04.17.

 ( 731 )  Ruzsa András, Kerekegyháza (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 számára; maláta (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 13 01050

 ( 220 ) 2013.04.18.

 ( 731 )  Fodor László 1/2, Debrecen (HU)

 Fodor Lászlóné 1/2, Debrecen (HU)
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 ( 541 ) ORSZÁGKVÍZ

 ( 511 )  35    Hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; online hirdetői tevékenység

 számítógépes hálózaton; reklámozás, internetesreklámozás.

 ( 210 ) M 13 01079

 ( 220 ) 2013.04.22.

 ( 731 )  Cenacolo International Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) naka

 ( 511 )  16    Könyvek; folyóirat; brosúrák, vékony fűzött könyvek; újságok; fényképek; szabásminták; grafikai

nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; nyomtatványok; plakátok; portrék; kézikönyvek;

katalógusok; képek; képregények; naptárak; metszetek;klisék; nyomódúcok; könyvecskék; füzetek; magazinok;

 revük; oktatási eszközök; poszter, prospektusok.

 41    Elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; digitális képfelvételezés; elektronikus desktop kiadói

tevékenység; eszmecserék, kollokviumok szervezése, lebonyolítása; élő előadások bemutatása; fényképészet;

filmgyártás; fotoriportok készítése;gyakorlati képzés (szemléltetés); klubszolgáltatások; konferenciák szervezése

és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés; oktatás;

oktatási tárgyú információk; on-line elérhető elektronikuspublikációk; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú

 információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú); videofilmgyártás.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; divattervezés;

belsőépítészet; grafikusművészi tervezési szolgáltatások; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; ipari

formatervezés; számítógép programok adatainak és adatoknakaz átalakítása; számítógépes rendszerek tervezése;

számítógép programok sokszorosítása; számítógép programok installációja; számítógépprogramok kidolgozása;

 számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartásamások számára.

 ( 210 ) M 13 01108

 ( 220 ) 2013.04.25.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) Vény nélkül

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek, könyvek, újságok, időszakos kiaványok, napilapok.

 38    Rádió- és tévéműsorok, internetes hírportál, fórumok biztosítása az interneten, online hírportál üzemeltetése.

  41    Szakmai képzés, szórakoztatási célú tevékenységek, könyvkiadás.

 ( 210 ) M 13 01123

 ( 220 ) 2013.04.26.

 ( 731 )  Kantharosz Alapítvány, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás, hirdetés, irodai munkák, divatbemutatók és árverések jótékonysági célra, szponzorok
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 felkutatása.

  36    Karitatív tevékenység; jótékonysági célú gyűjtések szervezése.

 41    Kulturális vagy szórakoztatási célú rendezvények, bálok, konferenciák, kiállítások, bemutatók szervezése;

 kulturális célú és szabadidő programok szervezése.

 ( 210 ) M 13 01127

 ( 220 ) 2013.04.29.

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

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

 ( 541 ) FalkenBerg

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 13 01130

 ( 220 ) 2013.04.29.

 ( 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    Szépségápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 01134

 ( 220 ) 2013.04.29.

 ( 731 )  dr. Bűdi Máté János, Budapest (HU)

 ( 541 ) "RAID it, SEIZE it, CLAIM it"

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

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; gyakorlati

 képzés [szemléltetés]; oktatás.

 45    Jogi szolgáltatások; alternatív vitarendezési szolgáltatások; domén nevek lajstromozása [jogi

szolgáltatások]; iparjogvédelmi tanácsadás; jogi kutatás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások];

számítógépes szoftver engedélyezése [jogiszolgáltatások]; szellemi tulajdon használatának engedélyezése

 [licencia]; szerzői jogok kezelése; márkavédelem [jogi szolgáltatások]; szoftvervédelem [jogi szolgáltatások].

 ( 210 ) M 13 01139

 ( 220 ) 2013.04.29.

 ( 731 )  GRANIT Csiszolószerszám Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Graniflex Grinding Master

 ( 511 ) 3    Csiszoló termékek; csiszolókorong; csiszolókő; csiszolópapír; csiszolópapír [korund alapú]; csiszolószerek;

 csiszolóvászon; csiszolóvászon (simító); dörzspapír; simító termékek; simítókövek.

 8    Csiszolókorongok; csiszolókorongok [kéziszerszámok]; köszörűkövek, fenőkövek.

 ( 210 ) M 13 01147

 ( 220 ) 2013.04.30.

 ( 731 )  Invitel Távközlési Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Halász Sándor, Budaörs

 ( 541 ) Távlatokat nyitunk

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 13 01150

 ( 220 ) 2013.04.30.

 ( 731 )  László Ruth, Budapest (HU)

 ( 541 ) DODEKAFONIA

 ( 511 )   41    Pszichológiai, holisztikai és asztrológiai kulturális tevékenység.

 42    Web oldalak alkotása és fenntartása; pszichológiai, holisztikai és asztrológiai kutatások, információadás és

 tanácsadás.

 ( 210 ) M 13 01190

 ( 220 ) 2013.05.03.

 ( 731 )  Rojik Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 13 01269

 ( 220 ) 2013.05.10.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

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

 ( 541 ) SYNCROS IMAGE GUIDED SYSTEM

 ( 511 ) 9    Szembetegségek diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatos adatok összegyűjtésére, kiszámítására,

 továbbítására és tárolására használt, szemsebészeti műszerek részét képező szoftverek.

  10    A szemsebészetben használt sebészeti készülékek és műszerek.

 ( 210 ) M 13 01353

 ( 220 ) 2013.05.16.

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

 ( 541 ) Medicina 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).

 ( 210 ) M 13 01359

 ( 220 ) 2013.05.17.

 ( 731 )  Füsy Ágnes Erzsébet, Érd (HU)
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 ( 541 ) HILLSDALE DOMBOS VÁROSI NYELVSTÚDIÓ

 ( 511 )   41    Nyelvoktatás, fordítás, tolmácsolás.

 ( 210 ) M 13 01360

 ( 220 ) 2013.05.17.

 ( 731 )  dr. Molnár Szabolcs 38%, Pilisszentiván (HU)

 Molnár Tamás 62%, Pilisszentiván (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír anyagokból készült termékek, kiemelten építőipari oktatási anyagok; csomagolópapírok; építészeti

 makettek; katalógusok; építőipari kézikönyvek; építőipari kivitelezések tervrajzai készülékek kivételével.

 19    Építési faanyagok; építőanyagok nem fémből; faburkolatok; falburkolatok nem fémből; fűrészáruk;

deszkaáruk; fűrészelt fa; megmunkált fák; tetőburkolatok és tetőhéjazatok nem fémből; nem fémből készült

 faszerkezetek.

 35    Reklámozás és ügyletek építőipari, építőanyagipari termékek tekintetében és ezzel összefüggő marketing-,

piackutatási-, export-, import-, kis- és nagykereskedelem; képviseleti és ügynöki munka, menedzser szolgáltatási

tevékenység; könnyűszerkezetesépületek kereskedelmi ügyletek bonyolítása és ezzel összefüggő reklámozás és

marketingtevékenységek, illetve könnyűszerkezetes épületeket bemutató kiállítások kereskedelmi célú

 rendezvényeinek szervezése.

 37    Építkezések; építési szerelési szolgáltatások; építési javítások; építőipari szakipari munkák; építőipari

 fővállalkozások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 42    Építészeti tervek készítése; építőipari szoftvertervezés és -fejlesztés; szakvélemények készítése mérnöki

 munkákkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 13 01377

 ( 220 ) 2013.05.21.

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

 ( 541 ) UPOSTELLE

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 01378

 ( 220 ) 2013.03.19.

 ( 731 )  Leroy Co. Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) TG ITALIANO

 ( 511 )   43    Olasz receptek alapján készült ételekkel kapcsolatos vendéglátás/étkeztetés.

 ( 210 ) M 13 01394

 ( 220 ) 2013.05.22.

 ( 731 )  Yan Maojin, Timisoara, Jud. Timis Mun (RO)

 ( 541 ) NINAKOKO

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

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

 valamennyiáru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 lószerszámok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 13 01398

 ( 220 ) 2013.05.22.

 ( 731 ) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék, Budapest

 (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Ortopédiai cikkek.

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

  44    Korzett viselésével kapcsolatos egészségügyi tanácsadás.

 ( 210 ) M 13 01409

 ( 220 ) 2013.05.23.

 ( 731 )  CORWELL Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Adámi Csaba, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01410

 ( 220 ) 2013.05.23.

 ( 731 )  CORWELL Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Adámi Csaba, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SHOPWELL

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01439

 ( 220 ) 2013.05.24.

 ( 731 )  RusContact Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Borsy János Mátyás, Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen

  
( 546 )

 ( 511 )  30    Oroszországból származó kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; Oroszországból származó cukor,

méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só;mustár; ecet, orosz recept alapján készülő fűszeres mártások;

 Oroszországból származó fűszerek.

 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 01452

 ( 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; valamint biztosítással, pénzügyi ügyletekkel, valutaügyletekkel, ingatlan ügyletekkel, továbbá

alkusz/ügynöki tevékenységekkel, bankügyletekkel biztosítási tanácsadással, tőkekihelyezéssel, tőkeberuházássel,

vagyonkezeléssel,zálogkölcsönzéssel, pénzváltással, valamint faktorálási, finanszírozási szolgáltatásokkal,

hitelközvetítéssel és tanácsadással össszefüggő kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás, marketing

 tevékenységek, piaci tanulmányok; üzletszervezési- ésüzletvezetési 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 01454

 ( 220 ) 2013.05.26.

 ( 731 )  IEC-Pack Kft. 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék.

 ( 210 ) M 13 01476

 ( 220 ) 2013.05.28.

 ( 731 )  PET. IAN. JPM Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Péntek Csaba, Nyíregyháza

 ( 541 ) DIET-JUVENAL
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 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők, vitaminkészítmények, táplálékkiegészítők diétás és diabetikus élelmiszerek és

 élelmiszerkiegészítők.

  30    Édesítőszerek, ízesítőszerek, sütéshez-főzéshez szolgáló anyagok, jégkrém, jégkrémpor, rágógumi.

  32    Alkoholmentes italok, italporok, limonádék, vitaminos üdítőitalok.

 ( 210 ) M 13 01477

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  Tuning Show Kft., Csomád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Kulturális célú kiállítások szervezése, show-műsorok, sportversenyek rendezése, szórakoztatás.

 ( 210 ) M 13 01518

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  MAGGOT 2006 Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (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 01519

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  MAGGOT 2006 Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (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 01520

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  MAGGOT 2006 Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (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 01521

 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  MAGGOT 2006 Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (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 01522
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 ( 220 ) 2013.05.29.

 ( 731 )  MAGGOT 2006 Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (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 01528

 ( 220 ) 2013.05.30.

 ( 731 )  Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Erika, Erste Bank Zrt., Budapest

 ( 541 ) Nálunk Ön az első.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01529

 ( 220 ) 2013.05.30.

 ( 731 )  Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Erika, Erste Bank Zrt., Budapest

 ( 541 ) Erste Bank. Nálunk Ön az első.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01530

 ( 220 ) 2013.05.30.

 ( 731 )  Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Erika, Erste Bank Zrt., Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01538

 ( 220 ) 2013.05.30.

 ( 731 )  Giba Zsolt, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

 ( 541 ) ClassBox

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01550

 ( 220 ) 2013.05.31.

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

 ( 740 )  Zahorán-Pirisi Zsuzsa, Johan Merten, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01551

 ( 220 ) 2013.05.31.

 ( 731 )  Solar Impex Europe Kereskedelmi és Gyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bagi János Zoltán, Kálóczy, Bagi és Wittner Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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).

 ( 210 ) M 13 01563

 ( 220 ) 2013.06.03.

 ( 731 )  Ági Nektár Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) JAFFA ÁGI

 ( 511 )  32    Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes

koktélok, árpakivonatok sör előállításához, ásványvizek, ásványvizek (italok), gyümölcslevek, izotóniás italok,

limonádék, mustok, paradicsomlevek(italok), pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, sörbetek

(italok), sörök, szénsavas italok, szódavíz, szódavizek, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádéhoz,

termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizekelőállításához, vizek (italok), zöldséglevek

 (italok).

 ( 210 ) M 13 01564

 ( 220 ) 2013.06.03.

 ( 731 )  Ági Nektár Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) MÁLNA ÁGI

 ( 511 )  32    Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes

koktélok, árpakivonatok sör előállításához, ásványvizek, ásványvizek (italok), gyümölcslevek, izotóniás italok,

limonádék, mustok, paradicsomlevek(italok), pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, sörbetek

(italok), sörök, szénsavas italok, szódavíz, szódavizek, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádéhoz,

termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizekelőállításához, vizek (italok), zöldséglevek

 (italok).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 19. szám, 2013.10.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2153



 ( 210 ) M 13 01566

 ( 220 ) 2013.06.03.

 ( 731 )  Ági Nektár Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) CITRUS ÁGI

 ( 511 )  32    Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes

koktélok, árpakivonatok sör előállításához, ásványvizek, ásványvizek (italok), gyümölcslevek, izotóniás italok,

limonádék, mustok, paradicsomlevek(italok), pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, sörbetek

(italok), sörök, szénsavas italok, szódavíz, szódavizek, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádéhoz,

termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizekelőállításához, vizek (italok), zöldséglevek

 (italok).

 ( 210 ) M 13 01567

 ( 220 ) 2013.06.03.

 ( 731 )  Ági Nektár Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) SZAMÓCA ÁGI

 ( 511 )  32    Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes

koktélok, árpakivonatok sör előállításához, ásványvizek, ásványvizek (italok), gyümölcslevek, izotóniás italok,

limonádék, mustok, paradicsomlevek(italok), pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, sörbetek

(italok), sörök, szénsavas italok, szódavíz, szódavizek, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádéhoz,

termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizekelőállításához, vizek (italok), zöldséglevek

 (italok).

 ( 210 ) M 13 01568

 ( 220 ) 2013.06.03.

 ( 731 )  Ági Nektár Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) MEGGY ÁGI

 ( 511 )  32    Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes

koktélok, árpakivonatok sör előállításához, ásványvizek, ásványvizek (italok), gyümölcslevek, izotóniás italok,

limonádék, mustok, paradicsomlevek(italok), pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, sörbetek

(italok), sörök, szénsavas italok, szódavíz, szódavizek, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádéhoz,

termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizekelőállításához, vizek (italok), zöldséglevek

 (italok).

 ( 210 ) M 13 01569

 ( 220 ) 2013.06.03.

 ( 731 )  Ági Nektár Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) BODZA ÁGI

 ( 511 )  32    Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes

koktélok, árpakivonatok sör előállításához, ásványvizek, ásványvizek (italok), gyümölcslevek, izotóniás italok,

limonádék, mustok, paradicsomlevek(italok), pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, sörbetek

(italok), sörök, szénsavas italok, szódavíz, szódavizek, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádéhoz,

termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizekelőállításához, vizek (italok), zöldséglevek

 (italok).

 ( 210 ) M 13 01573

 ( 220 ) 2013.06.04.

 ( 731 )  SCB TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) ÉLETKRISTÁLY
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 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok; szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 13 01574

 ( 220 ) 2013.06.04.

 ( 731 )  Get-Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és 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).

 ( 210 ) M 13 01577

 ( 220 ) 2013.06.04.

 ( 731 )  Pham Anh Tuan, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dukkon Zsolt, DUKKON Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01580

 ( 220 ) 2013.06.04.

 ( 731 )  Dr. Németh Béla, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Belamo

 ( 511 ) 3    Csiszoló termékek, csiszolókő, csiszolókorong, csiszolópapír, csiszolópapír (korund alapú), csiszolóvászon,

 csiszolóvászon (simító), dörzspapír, polírpapír.

7    Fúrókoronák (géprészek), köszörőkövek (géprészek), szerszámok (géprészek), gépalkatrészekként

 használatos vágókorongok.

 8    Csiszolókorongok, csiszolókorongok [kéziszerszámok], kéziszerszámok köszörüléshez, vágószerszámok.
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 ( 210 ) M 13 01582

 ( 220 ) 2013.06.04.

 ( 731 )  Pécs-Baranya Kerékpárútért Egyesület, Pécs (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   39    Járművek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 13 01586

 ( 220 ) 2013.06.05.

 ( 731 )  Sanoma Media Budapest zártkörűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Távközlési szolgáltatások, digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás, elektronikus

levelezés, email, felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, hozzáférés biztosítása

adatbázisokhoz, internetesbeszélgetőszobák biztosítása, internetes fórumok biztosítása, kábeltelevíziós

műsorszórás, közlések üvegszálas hálózatok útján, mobiltelefon [celluláris telefon] összeköttetés, számítógép

terminálok közötti összeköttetések, rádióadás, távközlésicsatornák biztosítása távvásárláshoz, televíziós

műsorszórás, tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján],

üdvözlőkártyák továbbítása online, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetekküldése,

 videokonferencia szolgáltatások; mobiltelefonos tartalomszolgáltatás, applikációk elérhetővé tétele.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftverfejlesztés; adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból

elektronikus médiumba; belsőépítészet; csomagolástervezési szolgáltatások; divattervezés, dokumentumok

digitalizálása, grafikai szolgáltatások,hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete, hosting szolgáltatások web

oldalakhoz, honlap dizájn tanácsadás, ipari formatervezés, stíldíszítés; kutatómotorok biztosítása az internethez,

web oldalak alkotása és fenntartása mások számára, számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása,

számítógép programok installációja, számítógép programok sokszorosítása, számítógép szoftver tanácsadás;

számítógépprogramok kidolgozása; mobil applikáció fejlesztés; számítógép-szoftver fenntartása,szoftverek, mint

 szolgáltatások [SaaS], textilek tesztelése, új termékek kutatása és fejlesztése mások számára.

 ( 210 ) M 13 01588

 ( 220 ) 2013.06.05.

 ( 731 )  Webshopvilág Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Stugner Ágnes, Dr. Stugner Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációsmédiában,;kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; beszerzői szolgáltatások

[áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási

propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve;hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak

készítése; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba

valószerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezés;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közlemények átírása; közönségszolgálat; közvéleménykutat;

kutatások ügyletekkel kapcsolatban;marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing

szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag

naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok[röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete
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távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;

reklámügynökségek, hirdetőügynökségek; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai

konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése;

telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; üzletifelvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk;

 vásárlási megrendelések ügyintézése.

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

elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; fórumok

biztosítása az interneten; hangpostaszolgáltatások; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; számítógép terminálok

közötti összeköttetések; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési kapcsolat létesítése

 számítógépes világhálóval; üzenetek és képek továbbítása számítógépeksegítségével; üzenetek küldése.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatok vagy dokumentumok

átalakítása fizikai médiumbólelektronikus médiumba; dokumentumok digitalizálása [szkennelés];

grafikusművészi tervezési szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások

web oldalakhoz; kutatás és fejlesztés mások részére; kutatómotorok biztosításaaz internethez; minőség-ellenőrzés;

műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; számítógép programok

adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép prograrmok

sokszorosítása;számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépek

kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek

távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerektervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; web

 oldalakalkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 13 01612

 ( 220 ) 2013.06.06.

 ( 731 )  Ernstbrunner Kalktechnik GmbH, Ernstbrunn (AT)

 ( 740 )  dr. Füredi Katalin, Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Vakolatok, mésztermékek, építőipari kötőanyag termékek, betontermékek.

  37    Építkezés.

 ( 210 ) M 13 01644

 ( 220 ) 2013.06.10.

 ( 731 )  Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban;

helyfoglalás szállodákban; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; önkiszolgáló éttermek; panziók;

szálláshely lefoglalása (időleges-);szállásügynökségek (szállodák, panziók); táborhelyek hasznosítása;

 turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás); vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 13 01645

 ( 220 ) 2013.06.10.

 ( 731 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
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 ( 541 ) Haragos Pista

 ( 511 )   29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

  30    Ételízesítők, paprikakrémek, darált paprika, fűszeres mártások, fűszerek.

 ( 210 ) M 13 01657

 ( 220 ) 2013.06.11.

 ( 731 )  dr. Keserű Sándor, Vác (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás, hirdetés.

  38    Internet hírcsatorna.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

 ( 210 ) M 13 01658

 ( 220 ) 2013.06.11.

 ( 731 )  dr. Keserű Sándor, Vác (HU)

 ( 541 ) OSZTER SÁNDOR

 ( 511 )   35    Reklámozás, hirdetés.

  38    Internet hírcsatorna.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

 ( 210 ) M 13 01660

 ( 220 ) 2013.06.11.

 ( 731 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek (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 01661

 ( 220 ) 2013.06.11.

 ( 731 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 19. szám, 2013.10.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2158



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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01665

 ( 220 ) 2013.06.11.

 ( 731 )  dr. Keserű Sándor, Vác (HU)

 ( 541 ) LIVEJASMIN

 ( 511 )   35    Reklámozás, hirdetés.

  38    Internetes hírcsatorna.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

 ( 210 ) M 13 01669

 ( 220 ) 2013.06.12.

 ( 731 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TÖRLEY AÉRIEN

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

 áru).

 ( 210 ) M 13 01672

 ( 220 ) 2013.06.12.

 ( 731 )  Potyka Kft., Győr (HU)

 ( 541 ) MMX

 ( 511 )  28    Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók, horgászzsinórok, horgászcsalik, horgok, kapásjelzők,

 horgászúszók, merítőszákok és egyéb horgászattal kapcsolatos eszközök.

  31    Horgászcsalik.

 ( 210 ) M 13 01715

 ( 220 ) 2013.06.13.

 ( 731 )  Schmidt Ferenc István, Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Talabos Zsuzsanna, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szakmai képzés, nevelés, szórakoztatás, sport és kulturális tevékenység; coaching (tréning); egészségvédő

klubok szolgáltatása (egészségügyi és fitnesz tréning); élő előadások bemutatása; gyakorlati képzés

 (szemléltetés); klubszolgáltatások(szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatás.

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

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások;

 egészségügyi tanácsadás; terápiásszolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 01723

 ( 220 ) 2013.06.14.

 ( 731 )  Bencsik Barnabás, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
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 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01732

 ( 220 ) 2013.06.17.

 ( 731 )  Kremling László, Pécs (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).

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

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

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01734

 ( 220 ) 2013.06.17.

 ( 731 )  Fibi András, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  8    Evőeszközök; evőeszközök [kések, villák és kanalak].

 21    Eszközök, edények háztartási és konyhai célokra; edénykészletek, tálaló edények, poharak, tálak, tálcák

 közétkeztetés céljára.

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

 ( 210 ) M 13 01740

 ( 220 ) 2013.06.17.

 ( 731 )  Kőmezei Rezső, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )
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 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  35    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) kereskedelme, forgalmazása.

 ( 210 ) M 13 01745

 ( 220 ) 2013.06.17.

 ( 731 )  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest (HU)

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

  ( 546 )

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

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

  45    Szellemi tulajdon licencek adása, szerzői jogok kezelése.

 ( 210 ) M 13 01746

 ( 220 ) 2013.06.17.

 ( 731 )  DANUBE-CONSULTING Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mihalics Krisztián, Budapest

  

( 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).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01749

 ( 220 ) 2013.06.19.

 ( 731 )  ProteoScientia Kutatási és Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság, Cserhátszentiván (HU)

 ( 541 ) ProteoScientia

 ( 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 01751

 ( 220 ) 2013.06.19.

 ( 731 )  Major Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   30    Péksütemények; perecek; lisztből vagy gabonafélékből készült rágcsálnivalók; édes és sós tészták.

 35    Kereskedelmi ügyletek; áruminták terjesztése; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások péksüteményekkel

 kapcsolatban.

 ( 210 ) M 13 01760

 ( 220 ) 2013.06.19.

 ( 731 )  Bernard Metthews Ltd., Norwich, Norfolk NR9 5QD (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; feldolgozott hústermékek, virsli, sonka, felvágottak; gyorsfagyasztott,

 mélyhűtött, félkész húsáru.

 30    Tésztafélék; péksütemények, szendvicsek; pástétomok; fűszerek, ízesítők, mustár, majonéz, ketchup; chips;

 cukrászsütemények; fagylaltok.

  39    Élelmiszer termékek csomagolása, raktározása, szállítása, forgalmazása.

 ( 210 ) M 13 01763

 ( 220 ) 2013.06.19.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

 ( 541 ) Autóguru

 ( 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 01766

 ( 220 ) 2013.06.19.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

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

 ( 541 ) VERION

 ( 511 ) 9    Szem rendellenességek diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatos adatok gyűjtésére, kiszámítására,

 áthelyezésére és tárolására szolgáló szoftver.

  10    Sebészeti készülékek és műszerek szemműtétekhez.

 ( 210 ) M 13 01767
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 ( 220 ) 2013.06.19.

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

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

 ( 541 ) Giebelhof

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 13 01777

 ( 220 ) 2013.06.20.

 ( 731 )  dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Dr. Zalavári György, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Minden ami én vagyok.

 ( 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).

 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).

 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).

 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).

 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 01781

 ( 220 ) 2013.06.20.

 ( 731 )  ETOILE CRYSTAL Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) ETOILE CRYSTAL

 ( 511 )   11    Világítóberendezések, csillárok, lámpák, LED-diódás világítóberendezések.

 ( 210 ) M 13 01784

 ( 220 ) 2013.06.20.

 ( 731 )  Health Invest Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 511 )  3    Fertőtlenítő készítmények nem gyógyászati használatra.

 5    Fertőtlenítő készítmények gyógyászati alkalmazásra.

 ( 210 ) M 13 01787

 ( 220 ) 2013.06.20.

 ( 731 )  Health Invest Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Vitamin készítmények humán célokra táplálék kiegészítőként, nem orvosi használatra.

 ( 210 ) M 13 01790

 ( 220 ) 2013.06.20.

 ( 731 )  Slovenské liehovary a likérky a.s. 100%, Leopoldov (SK)

 ( 300 )  POZ 733-2013 2013.04.24. SK

 ( 740 )  Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szeszes italok

 ( 210 ) M 13 01791

 ( 220 ) 2013.06.21.

 ( 731 )  Bajzáth Péter, Budapest (HU)

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

   

( 546 )

 ( 511 )  12    Motorkerékpárok; motorkerékpár kerekek; motorkerékpár-kitámasztók; motorkerékpár nyereghuzatok;

motorkerékpárok gumiabroncsai; motorkerékpárok hajtóláncai; kormányok [motorkerékpárokhoz];

 kormányfogantyúk [motorkerékpárokhoz]; fékpedálok[motorkerékpárokhoz]; lámpák motorkerékpárokhoz.

 37    Szerelési szolgáltatások; motorjárművek összeszerelése; motorjárművek festése;járműfényezés; járművek

 kenése; lakkozás.

 42    Ipari formatervezés; járművek és járműalkatrészek tervezése; motorkerékpárok formatervezése; különleges

 motorbiciklik tervezése.

 ( 210 ) M 13 01799

 ( 220 ) 2013.06.21.

 ( 731 )  Gigamatrac Kft., Budapest (HU)
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 ( 541 ) Medical Concept

 ( 511 )  20    Matracok gyógyászati célra, gyógymatracok, speciális kialakítású ágybetét, anatómiai fejpárna, állítható

 ágyrácsok, egészségügyi matracvédők.

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru), gyapjú.

 ( 210 ) M 13 01811

 ( 220 ) 2013.06.24.

 ( 731 )  Bognár-Vágó Réka, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  dr. Czeglédi Ádám Sándor, Madlovits és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek.

 ( 210 ) M 13 01824

 ( 220 ) 2013.06.25.

 ( 731 )  GSD Agrárprodukt Kft. 100%, Zsira (HU)

 ( 740 )  dr. Szováti Szabolcs, Sopron

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

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

 számára; maláta (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 01828

 ( 220 ) 2013.06.26.

 ( 731 )  dr. Szalay Vikor, Tiszafüred (HU)

  

( 546 )

 ( 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 01831

 ( 220 ) 2013.06.26.

 ( 731 )  Fegyver Csaba, Szárliget (HU)

 ( 740 )  dr. Kerekes Gábor, Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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  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 01835

 ( 220 ) 2013.06.27.

 ( 731 )  AGRO CS HUNGARY Kft., Salgótarján (HU)

 ( 740 )  dr. Auth Veronika ügyvéd, Auth Ügyvédi Iroda, Salgótarján

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági és kertészeti vegyi termékek, trágyák (algák, foszfátok, szuperfoszfátok), műtrágyák,

műtrágyázó készítmények, humusz, humuszos fejtrágya, kertiföld, komposzt, talajkondicionáló vegyi termékek,

 talajjavító termékek, termőföld, tőzeg(trágya), tőzegkockák kertészetek számára.

5    Gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), talajfertőtlenítő készítmények, növényvédő

 szerek (peszticidek), rovarölő szerek (inszekticidek).

 31    Vetőmagvak, növénymagvak, takarmányok, gombakultúrák, természetes gyep,talajtakaró fakérgek,

 kéregmulcs, szalmamulcs.

 ( 210 ) M 13 01844

 ( 220 ) 2013.06.28.

 ( 731 )  Varga Gábor, Szálka (HU)

 Varga Imre, Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Medgyesi Mónika, Budapest

  ( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 13 01853

 ( 220 ) 2013.06.28.

 ( 731 )  PENTA-VÍZ Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Imre, dr. Balázs Imre Ügyvédi Iroda, Békéscsaba

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Szódavíz.

 ( 210 ) M 13 01856

 ( 220 ) 2013.06.28.

 ( 731 )  ARMIN IMPEX Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos akkumulátorok, elektromos elemek, fényelemek, fényemittáló diódák (LED), akkumulátor- és

elemtöltők, elektromos hosszabbítók, csatlakozó dugók és dugaljak, elektromos foglalatok, kapcsolók, elektromos

 háztartási gépek és készülékek.

 11    Világító berendezések és készülékek, égők, zseblámpák és keresőlámpák, lámpák világítási és reklám célra,

lámpák és fényforrások járművekhez, LED diódás világító berendezések, reflektorok, fénycsövek, fényforrások,

CFL (compact fluorescence lamps) lámpákés izzók, dekorációs fényforrások, kulcstartós zseblámpa, lámpatestek

 és lámpa felszerelések, szolárium berendezések.

 35    Világító berendezések és készülékek és világító testek kis- és nagykereskedelme és értékesítése,

reklámozása nyomtatott és elektronikus médiákon továbbá interneten keresztül; elektromos energiaforrások,

elemek és akkumulátorok és töltőik kis- ésnagykereskedelme, értékesítése, reklámozása sajtón, elektronikus

 médián és interneten keresztül.

 ( 210 ) M 13 01857

 ( 220 ) 2013.06.28.

 ( 731 )  ARMIN IMPEX Kft., Debrecen (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos akkumulátorok, elektromos elemek, fényelemek, fényemittáló diódák (LED), akkumulátor- és

elemtöltők, elektromos hosszabbítók, csatlakozó dugók és dugaljak, elektromos foglalatok, kapcsolók, elektromos

 háztartási gépek és készülékek.

 11    Világító berendezések és készülékek, égők, zseblámpák és keresőlámpák, lámpák világítási és reklám célra,

lámpák és fényforrások járművekhez, LED diódás világító berendezések, reflektorok, fénycsövek, fényforrások,

CFL (compact fluorescence lamps) lámpákés izzók, dekorációs fényforrások, kulcstartós zseblámpa, lámpatestek

 és lámpa felszerelések, szolárium berendezések.

 35    Világító berendezések és készülékek és világító testek kis- és nagykereskedelme és értékesítése,

reklámozása nyomtatott és elektronikus médiákon továbbá interneten keresztül; elektromos energiaforrások,

elemek és akkumulátorok és töltőik kis- ésnagykereskedelme, értékesítése, reklámozása sajtón, elektronikus

 médián és interneten keresztül.

 ( 210 ) M 13 01858

 ( 220 ) 2013.06.28.

 ( 731 )  Vadnai Zsolt Csaba, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 44    Aromaterápiás szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, kórházi szolgáltatások, orvosi szolgáltatások,

plasztikai sebészet, pszichológus szolgáltatásai, betegápolási szolgáltatások, fizi(k)oterápia, fogászat,

gyógyszerészeti tanácsadás, gyógyításhátgerincmasszázzsal, klinikák, orvosi klinikák, otthonok lábadozók
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utókezelésére, szanatóriumok, szépségszalonok, fodrászszalonok, hajbeültetés, manikűrszolgáltatások, masszázs,

optikusok szolgáltatásai, közfürdők higéniás célokra, török fürdők,egészségügyi berendezések kölcsönzése,

 virágkötészet.

 ( 210 ) M 13 01859

 ( 220 ) 2013.07.02.

 ( 731 )  Kenéz Tamás Ottó 60%, Budapest (HU)

 Szilágyi Éva 40%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szilágyi Éva, Budapest

  

( 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).

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).

 ( 210 ) M 13 01862

 ( 220 ) 2013.06.28.

 ( 731 )  Dr. Kunvári Antal Szilveszter 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); online álláskereső és álláshirdető internet portál

 szolgáltatás.

 38    Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; számítógép terminálok közötti

 összeköttetések; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; üzenetek küldése.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógép programok

adatainak és adatoknak az átalakítása;számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása;

számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép-programozás; web oldalak alkotása és fenntartása mások

 számára.

 ( 210 ) M 13 01868

 ( 220 ) 2013.07.01.

 ( 731 )  Freeway Entertainment Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Várkonyi Júlia,Dr. Várkonyi Júlia Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FREEWAY SPORTS

 ( 511 )  35    Üzleti közvetítés és tanácsadás a film, zene, televízió, szórakoztatás vagy sport területét érintő termékek és

szolgáltatások kereskedelmi bevezetése kapcsán; nyilvános rendezvények szervezése és tartása és

reklámtevékenység a film, zene, televízió,szórakoztatás vagy sport területén; piackutatás és plakátozás a film,

zene, televízió, szórakoztatás vagy sport területén; üzleti menedzsment; adminisztrációs, irodai és titkársági
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szolgáltatások a film, zene, televízió, szórakoztatás vagy sportterületén dolgozó személyek részére; üzleti

tanácsadás a film, zene, televízió, szórakoztatás vagy sport területén dolgozó személyek részére; a film, televízió,

szórakoztatás vagy sport területén dolgozó munkaerő közvetítése; üzletszervezési ésüzletviteli tanácsadás

színészek, zenészek, előadók, film producerek, televízió producerek és hivatásos sportolók részére; reklám és

 promóciós tanácsadás színészek, zenészek, előadók és hivatásos sportolók részére.

 36    Pénzügyi szolgáltatások nyújtása és ügyletek lebonyolítása a film, zene, televízió, szórakoztatás vagy sport

területén dolgozó személyek részére; pénzügyi menedzsment a film, zene, televízió, szórakoztatás vagy sport

területén dolgozó személyek részére; pénzügyi és adótanácsadás színészek, zenészek, előadók, film producerek,

 televízió producerek és hivatásos sportolók részére.

 45    Szellemi alkotások licencbe adása; szellemi alkotásokra vonatkozó tanácsadás; (műszaki és jogi) kutatás a

szellemi alkotások védelme kapcsán; szellemi alkotások megszerzésével kapcsolatos közvetítés; szerzői jogok

 kezelése; jogi tanácsadás a film, zene,televízió, szórakoztatás vagy sport területén dolgozó személyek részére.

 ( 210 ) M 13 01869

 ( 220 ) 2013.07.02.

 ( 731 )  Tóth Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Ádám Gergely, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 01873

 ( 220 ) 2013.06.28.

 ( 731 )  Click On Befektetési Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Click and Flow

 ( 511 ) 9    Elektronikus közlemények [letölthető]; interfészek [informatika]; letölthető képfájlok; számítógépes

 szoftverek; szoftverek, rögzített.

  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok

installációja; számítógép programok sokszorosítása;számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes adatok

helyreállítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatostanácsadás;

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;

 számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 210 ) M 13 01880

 ( 220 ) 2013.07.02.

 ( 731 )  Energiaital Holding Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok.

  35    Alkoholmentes italok kereskedelmi ügyletei; reklámozás és marketing tevékenység.

 41    Alkoholmentes italokkal és vízzel kapcsolatos sport- és kulturális rendezvények, valamint sport versenyek

 szervezése.

 ( 210 ) M 13 01883

 ( 220 ) 2013.07.01.

 ( 731 )  Jankó József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) T.E.T.Terhelés-élettani Edzés Támogatás

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftver adatgyűjtésre, adatok küldésére, kezelésére, tárolására, feldolgozására, értékelésére,

 analizálására döntési- és diagnosztikai folyamatok támogatására.

  35    Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése.

  38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz egyének és csoportok számára.

 ( 210 ) M 13 01884

 ( 220 ) 2013.07.01.

 ( 731 )  Jankó József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftver adatgyűjtésre, adatok küldésére, kezelésére, tárolására, feldolgozására, értékelésére,

 analizálására döntési- és diagnosztikai folyamatok támogatására.

  35    Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése.

  38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz egyének és csoportok számára.

 ( 210 ) M 13 01894

 ( 220 ) 2013.07.02.

 ( 731 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  30    Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

 parányok.

 ( 210 ) M 13 01895

 ( 220 ) 2013.07.02.

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

 ( 740 )  dr. Bálint Andrea, Budapest

 ( 541 ) Szerelem a láthatáron

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

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok

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

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

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

 szolgáltatások; televíziós reklámozás.

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

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

számítógépes terminálok közöttiösszeköttetések; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós

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

 számítógépek segitségével; üzenetek küldése.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 összeállítása.

 ( 210 ) M 13 01899

 ( 220 ) 2013.07.02.

 ( 731 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

 parányok.

 ( 210 ) M 13 01922

 ( 220 ) 2013.07.03.
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 ( 731 )  Bánhidy András, Budapest (HU)

 Varga Zsolt, Budapest (HU)

 Paján Viktor, Üröm (HU)

 ( 541 ) SPORTALKÍMIA WOL

 ( 511 ) 9    Elektronikus és mágneses adathordozók; rögzített információt, szellemi alkotásokat hordozó tárolók;

 elektronikus kiadványok; letölthető publikációk; műsoros CD-k, DVD-k.

  16    Könyvek, folyóiratok, nyomtatott publikációk; albumok; tanítási és oktatási anyagok.

 41    Oktatás, nevelés; szakmai képzés; oktatók, edzők, sportolók, sportvezetők képzése; sport és kulturális

rendezvények, bemutatók; továbbképzések, szemináriumok; könyvkiadás, írott és elektronikus publikációk,

 video-anyagok, oktatási anyagok ésszemiéitetőeszközök kiadása.

 ( 210 ) M 13 01937

 ( 220 ) 2013.07.05.

 ( 731 )  MAKENKA Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek; elasztikus nadrágok; felsőruházat; sporttrikók; tornaruha.

 ( 210 ) M 13 01982

 ( 220 ) 2013.07.11.

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

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

 ( 541 ) MAGLIS

 ( 511 ) 9    Számítógépes programok és számítógépes szoftverek, mezőgazdaság, kertészet és erdőgazdaság tekintetében.

 35    Adatszolgáltatás, adatbevitel és -feldolgozás, adatok gyűjtése, szerkesztése és rendszerezése adatbázisokban

 mezőgazdaság, kertészet és erdőgazdaság tekintetében.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 01987

 ( 220 ) 2013.07.12.

 ( 731 )  Brickagame Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Krasznai és Dr. Kollár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Olaszországból származó, olaszországi alapanyagú cukrászsütemények, csokoládé, csokoládé alapú italok,

 fagylalt, jégkrém, kávé, kávé alapú italok.

 ( 210 ) M 13 01988

 ( 220 ) 2013.07.12.

 ( 731 )  TTS-BAU Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) torro

 ( 511 )  1    Műanyagok feldolgozatlan állapotban; műanyagok modellezéshez.
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 ( 210 ) M 13 01996

 ( 220 ) 2013.07.12.

 ( 731 )  Schoco-Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 ) Vinelli

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 13 01999

 ( 220 ) 2013.07.12.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Edina Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

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

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádi és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 13 02000

 ( 220 ) 2013.07.12.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Edina Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

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

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 13 02001

 ( 220 ) 2013.07.12.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Edina Mária, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

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

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádi és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 13 02007

 ( 220 ) 2013.07.12.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Edina Mária, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

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

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 13 02009

 ( 220 ) 2013.07.12.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Edina Mária, Budapest

 ( 541 ) Móka és kaparás

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

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

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 13 02010

 ( 220 ) 2013.07.12.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Edina Mária, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,
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 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

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

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 13 02012

 ( 220 ) 2013.07.12.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Edina Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

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

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 13 02013

 ( 220 ) 2013.07.12.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Edina Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

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

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 13 02014

 ( 220 ) 2013.07.12.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Edina Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
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 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 13 02015

 ( 220 ) 2013.07.12.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Edina Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

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

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 13 02056

 ( 220 ) 2013.07.17.

 ( 731 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

 ( 541 ) Tiszakavics

 ( 511 )  30    Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

 parányok.

 ( 210 ) M 13 02062

 ( 220 ) 2013.07.17.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Zoltán, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02063

 ( 220 ) 2013.07.17.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Zoltán, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02065

 ( 220 ) 2013.07.17.
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 ( 731 )  Fitness és Játék Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szerdahelyi József, Budapest

  ( 591 )

 ( 511 )   28    Tornafelszerelések, játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek.

 ( 210 ) M 13 02073

 ( 220 ) 2013.07.18.

 ( 731 )  Acheuron Fejlesztő és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

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

 diétás anyagok gyógyászati használatra; bébiételek.

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02096

 ( 220 ) 2013.07.22.

 ( 731 )  Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Feldolgozott vagy nyers dohány; dohánytermékek; nem orvosi vagy gyógyászati célra szolgáló

dohánypótlók; cigaretták, cigarillók; szivarok; kézi készülékek cigaretta készítéséhez; cigarettahüvelyek;

 cigarettaszűrők; cigarettapapírok; gyufák és dohányzásicikkek.

 ( 210 ) M 13 02103

 ( 220 ) 2013.07.22.

 ( 731 )  BUDAPEST TAXI Személyszállító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  39    Személyszállítás; áruszállítás; fuvarszervezés; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 13 02134

 ( 220 ) 2013.07.24.

 ( 731 )  Fehérvár Médiacentrum Kft., Székesfehérvár (HU)
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 02146

 ( 220 ) 2013.07.25.

 ( 731 )  Hajdúsági Sütődék Vagyonkezelő Zrt., Debrecen (HU)

 ( 541 ) NŐ No.1

 ( 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 02177

 ( 220 ) 2013.07.29.

 ( 731 )  The British Broadcasting Corporation, London (GB)

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

 ( 541 ) DINOSZAURUSZOK - A FÖLD URAI

 ( 511 ) 9    Rögzített és letölthető adatok, hangfelvételek, videofelvételek, állóképek, mozgóképek és szöveg;

számítógépprogramok (szoftver); szoftver termékek hangfelvételek, videofelvételek, állóképek, mozgóképek és

adatok letöltésére, tárolására, lejátszására ésrendezésére; szoftver termékek oktatás céljára; letölthető elektronikus

publikációk; számítógépes, elektronikus és videojáték programok és ezek használatához, lejátszásához szükséges

 eszközök; egéralátétek; elektronikus oktatókészülékek és tanításieszközök; mindezek tartozékai és alkatrészei.

 41    Szórakoztatás, oktatás/nevelés, rekreáció (szabadidős programok és szolgáltatások), képzés/továbbképzés;

hangfelvételek, videofelvételek, állóképek, mozgóképek és adatok előállítása, előadása/megjelenítése/lejátszása

és rendelkezésre bocsátása; kiadóiszolgáltatások, elektronikus kiadói tevékenységet is beleértve; vitafórumok;

nem letölthető elektronikus publikációk; előadások, show-műsorok, versenyek, játékok, koncertek, kiállítások és

rendezvények szervezése, rendezése, bemutatása és rendelkezésrebocsátása; mindezekkel kapcsolatos

 információszolgáltatás és tanácsadás.

 ( 210 ) M 13 02180

 ( 220 ) 2013.07.30.

 ( 731 )  Zaklady Przemyslu Cukierniczego MIESZKO S.A., Warszawa (PL)

 ( 740 ) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda,

 Budapest

 ( 541 ) MIESZKO KRÓWKA KREMÓWKA

 ( 511 )   30    Péksütemények és cukrászsütemények.

 ( 210 ) M 13 02182

 ( 220 ) 2013.07.30.

 ( 731 )  Vitafort Első Magyar Takarmánygyártó és Forgalmazó Zrt., Dabas (HU)

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

 ( 511 )  31    Mezőgazdasági magok; tápanyagok állatok számára; takarmány; erősítő tejhozamnövelő takarmány;

takarmánypogácsa (szarvas)marháknak; repce takarmánypogácsák szarvasmarháknak; magvak állati

fogyasztásra; kérődző állatok bendőjében történő lebontástól védett(bendővédett) szilárd növényi eredetű fehérje

 takarmány; bendővédett szója-, napraforgó-, vagy repcedara.

  44    Mezőgazdasági szolgáltatás tejhozamnövelő bendővédett takarmánnyal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 13 02201

 ( 220 ) 2013.08.01.

 ( 731 )  dr. Mészáros László, Sződ (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek: számítógép programok [letölthető]; számítógépprogramok, rögzített; szoftverek,

 rögzített.

 41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek: sport edzőtábori szolgáltatások; sportversenyek

 rendezése; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés: hosting szolgáltatások web oldalakhoz;

számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép

szoftver tanácsadás; számítógépes rendszerekelemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;számítógépprogramok kölcsönzése;

számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]; web oldalak

 alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 13 02235

 ( 220 ) 2013.08.05.

 ( 731 )  Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet, Mosonmagyaróvár (HU)

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

 ( 541 ) BONOLACT

 ( 511 )  5    Probiotikumok.

 ( 210 ) M 13 02236

 ( 220 ) 2013.08.05.

 ( 731 )  Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet, Mosonmagyaróvár (HU)

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

 ( 541 ) PRO+KID

 ( 511 )  5    Probiotikumok.

 ( 210 ) M 13 02238

 ( 220 ) 2013.08.05.

 ( 731 )  Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet, Mosonmagyaróvár (HU)

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

 ( 541 ) PRO+GRAVIDA

 ( 511 )  5    Probiotikumok.
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 ( 210 ) M 13 02239

 ( 220 ) 2013.08.05.

 ( 731 )  Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet, Mosonmagyaróvár (HU)

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

 ( 541 ) PRO+FEMINA

 ( 511 )  5    Probiotikumok.

 ( 210 ) M 13 02240

 ( 220 ) 2013.08.05.

 ( 731 )  Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet, Mosonmagyaróvár (HU)

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

 ( 541 ) RE+GENERAL

 ( 511 )  5    Probiotikumok.

 ( 210 ) M 13 02241

 ( 220 ) 2013.08.05.

 ( 731 )  Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet, Mosonmagyaróvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Probiotikumok.

 ( 210 ) M 13 02280

 ( 220 ) 2013.08.08.

 ( 731 )  BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 13 02299

 ( 220 ) 2013.08.13.

 ( 731 )  Chen Long, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházat.

 ( 210 ) M 13 02411

 ( 220 ) 2013.08.27.

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

 ( 541 ) DARANYS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 210 ) M 13 02412

 ( 220 ) 2013.08.27.

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

 ( 541 ) FILODOREX

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02413

 ( 220 ) 2013.08.27.

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

 ( 541 ) HENNOLIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02414

 ( 220 ) 2013.08.27.

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

 ( 541 ) KORZENNA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02415

 ( 220 ) 2013.08.27.

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

 ( 541 ) LEDANID

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02416

 ( 220 ) 2013.08.27.

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

 ( 541 ) LIPOCIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02417

 ( 220 ) 2013.08.27.

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

 ( 541 ) MALULAM

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02418

 ( 220 ) 2013.08.27.

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

 ( 541 ) SMODERIS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02419

 ( 220 ) 2013.08.27.

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

 ( 541 ) STROMBEL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02420
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 ( 220 ) 2013.08.27.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02421

 ( 220 ) 2013.08.27.

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

 ( 541 ) GLOBIDOR

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02422

 ( 220 ) 2013.08.27.

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

 ( 541 ) PRIGODON

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02423

 ( 220 ) 2013.08.27.

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

 ( 541 ) OGILLID

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02424

 ( 220 ) 2013.08.27.

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

 ( 541 ) TUBANIS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02425

 ( 220 ) 2013.08.27.

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

 ( 541 ) TUGOLON

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02530

 ( 220 ) 2013.09.04.

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

 ( 541 ) ANPECTIS

 ( 511 )  5    Szív- és érrendszeri megbetegedések kezelésére szolgáló humán gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 02531

 ( 220 ) 2013.09.04.

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

 ( 541 ) LAZOR

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02532
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 ( 220 ) 2013.09.04.

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

 ( 541 ) ANGIRAZIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02569

 ( 220 ) 2013.09.09.

 ( 731 )  ORGANICA Technológiák Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Vízkezelő, szennyvíztisztító létesítmények, berendezések, gépek, készülékek és eszközök.

 37    Építkezések és javítások, ideértve vízkezelési, elsősorban szennyvíztisztítási létesítmények, műtárgyak és

berendezések építését, üzemeltetését, karbantartását, javítását és felújítását; építőmérnöki, építészmérnöki,

épületgépész-mérnöki munkák;épületgépészeti szerelések; vízkezelési, szennyvíztisztítási berendezések, gépek,

 csővezetékek és azokhoz tartozó szerelvények felszerelése, karbantartása és javítása.

 40    Vízkezelési, szennyvíztisztítási technológiák, szolgáltatások, ideértve a szennyvizek gyűjtését/befogadását,

 és azok biológiai és/vagy vegyszeres tisztítási műveleteit; hulladékkezelési szolgáltatások.

 42    Mérnöki, építő- és épületgépész-mérnöki szolgáltatások a szennyvíztisztítás területén, ideértve a tervezési,

 kutatási és szakvéleményezési mérnöki tevékenységeket.

 ( 210 ) M 13 02620

 ( 220 ) 2013.09.12.

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

 ( 541 ) COMFITENS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02621

 ( 220 ) 2013.09.12.

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

 ( 541 ) NOURGE

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 02622

 ( 220 ) 2013.09.12.

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

 ( 541 ) ACTIBLAD

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 174 darab közlést tartalmaz.
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