
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 12 01470

 ( 220 ) 2011.11.25.

 ( 731 )  Kóbori Győző, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) ERDÉLY KINCSE EGY ÉRINTETLEN ÍZVILÁG

 ( 511 )  29    Erdély területéről származó hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és

főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok (az osztálybetűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 30    Erdély területéről származó tea, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 32    Erdély területéről származó 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 12 03233

 ( 220 ) 2012.09.10.

 ( 731 )  Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Iván, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SZOLNOKI CSOKOLÁDÉFESZTIVÁL és Nemzetközi Csokoládé Találkozó

 ( 511 )   30    Kakaó, cukor, péksütemény és cukrászsütemény, fagylaltok.

  41    Magyarországon megszervezésre kerülő szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Magyarország területén történő vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 12 03352

 ( 220 ) 2012.09.17.

 ( 731 )  Pécsi Gázautó Kft., Pécs (HU)

 ( 541 ) Pécsi Gázautó

 ( 511 )   35    Marketing.

  37    Gépkocsik karbantartása és javítása.

  42    Műszaki kutatás.

 ( 210 ) M 12 03927

 ( 220 ) 2012.10.17.

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

 ( 740 )  Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 12 04028

 ( 220 ) 2012.10.27.

 ( 731 )  Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hümpfner Viktória, Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) A legforróbb sztártitkok

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
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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 12 04074

 ( 220 ) 2012.10.31.

 ( 731 )  Spirits International B.V., L-1253 Luxembourg (LU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), rövid italok, vodka és vodka-alapú italok, amelyeket a volt

 Szovjetunió területén állítanak elő.

 ( 210 ) M 12 04284

 ( 220 ) 2012.11.22.

 ( 731 )  Natureland Egészségcentrum Zrt., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  dr. Germus Gábor, Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyhatású, diétás zöld tea, zöld teát tartalmazó készítmények gyógyszerészeti, gyógyászati használatra,

zöld tea főzetek gyógyszerészeti használatra, zöld tea tartalmú, illetve zöld tea ízesítésű gyógycukrok, zöld tea

 tartalmú gyógyászatifogyasztószerek, gyógyitalok.

  30    Zöld tea, zöld tea alapú italok, teakeverékek, zöld tea tartalmú, ízesítésű rágógumik.

  43    Vendéglátás, teaházak.

 ( 210 ) M 12 04320

 ( 220 ) 2012.11.26.

 ( 731 )  ZEDON Kft., Magyarbóly (HU)

 ( 740 )  dr. Stegmajer Péter, Törökbálint
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( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinkák.

 ( 210 ) M 12 04423

 ( 220 ) 2012.12.03.

 ( 731 )  Miklósvölgyi Péter, Debrecen (HU)

 Páll László Krisztián, Miskolc (HU)

 dr. Bács Zoltán, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Vizeli Kornél, Debrecen

 ( 541 ) CAMPUS FESZTIVÁL

 ( 511 )  16    Albumok, blokkok [papíráruk], brosúrák, vékony fűzött könyvek, daloskönyvek, dossziék [papíráruk],

fedelek, kötések, borítók [papíráruk], fényképek [nyomtatott], folyóiratok, grafikai nyomatok, grafikai

reprodukciók, grafikus ábrázolások, hirdetőtáblákpapírból vagy kartonból, hírlevelek, jegyek, katalógusok,

kártyák, képek, könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok, revük [időszaki lapok], matricák, lehúzóképek,

naptárak, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, öntapadó címkék [papíráruk], plakátok,falragaszok papírból

 vagy kartonból, poszterek, prospektusok, szórólapok, transzparensek [papíráruk], újságok, zászlók papírból.

 41    Audioberendezések kölcsönzése; diszkók szolgáltatásai; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása;

előadások díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése;

hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyekszervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jegyirodai

szolgáltatások (szórakoztatás); karaoke szolgáltatások nyújtása; lemezlovasok szolgáltatásai; show-műsorok;

show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); színpadi díszletekkölcsönzése; szórakoztatás;

szórakoztatási tárgyú információk; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); zene összeállítása; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték.

 43    Átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; étkezdék; hordozható épületek bérlete; kantinok, büfék,

étkezdék; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk

kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása;vendéglátóipar; világítóberendezések bérbeadása, nem színházi vagy

 televízióstúdiós használatra.

 ( 210 ) M 12 04443

 ( 220 ) 2012.12.05.

 ( 731 )  Kupi István Róbert, Vecsés (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 12 04462

 ( 220 ) 2012.12.07.

 ( 731 )  Lidl Stiftung & Co.Kg., Neckarsulm (DE)

 ( 740 )  dr. Krajnyák András, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, szintetikus anyagokból készült csomagolóanyagok,

 reklámanyagok, reklámsablonok.

 35    Reklámozás; marketing; értékesítési szolgáltatások élelmiszerekhez és élénkítő szerekhez, egészségügyi
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termékekhez, mosó és tisztítószerekhez, testápolási készítményekhez és kozmetikumokhoz, gyógyszerekhez,

háztartási és konyhai célokra szolgáló árukhozés eszközökhöz, edényekhez és evőeszközökhöz, irodai cikkekhez,

ipari felszereléshez, dekoratív cikkekhez, álló felszerelésekhez és iskolai felszereléshez, ruházathoz, lábbelikhez,

textil árukhoz, rövidáruhoz, bőráruhoz, utazási cikkekhez, elektronikusfogysztási cikkekhez és készülékekhez,

számítógépekhez, telekommunikációs készülékekhez, sportszerekhez és játékokhoz, építési, barkács- és kertészeti

 cikkekhez, gépekhez és háztartási eszközökhöz, állateledelekhez és állatkellékekhez kapcsolódóan.

 ( 210 ) M 12 04603

 ( 220 ) 2012.12.20.

 ( 731 )  BVK HOLDING Zrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   44    Kertészet, kertművelés, tájkertész-szolgáltatások, tájtervezés, virágkötészet.

 ( 210 ) M 12 04610

 ( 220 ) 2012.12.20.

 ( 731 )  Heim Pál, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Nedeczky Enikő, Tata

 ( 541 ) MESEKÓRHÁZ

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

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

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 41    Akadémiák (oktatás), alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, coaching (tréning), egészségvédő klubok

szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning), élő előadások bemutatása, elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line kiadása, eszmecserék,kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fényképészet, filmek gyártása, kivéve a

reklámfilmeket, filmstúdiók, filmszínházi előadások, fogadások tervezése (szórakoztatás), fotóriportok készítése,

gyakorlati képzés (szemléltetés), hangverseny szervezés éslebonyolítása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás), kollégiumok, internátusok, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és

lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, levelezőtanfolyamok, múzeumi

szolgáltatások (bemutatók, kiállítások), oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, óvodák (nevelés), pályaválasztási tanácsadás, rádió-

éstelvízióprogramok készítése, riporteri szolgáltatások, show-műsorok, show-műsorok szervezése (impresszáriók

szolgáltatásai), sorsjátékok lebonyolítása, szakmai újraképzés, szemináriumok rendezése és vezetése,

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása,színházi produkciók, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú

információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú-), szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban,

televíziós szórakoztatás, üdülőtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás), versenyekszervezése (oktatás vagy

 szórakoztatás), vidámparkok, zenei produkciók.

 44    Alternatív orvosi szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, beszédterápiás szolgáltatások, egészségügyi

berendezések kölcsönzése, egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, fizi(k)oterápia, fogászat,

gyógyászati berendezések bérbeadása,gyógyhelyek szolgáltatásai, gyógyszerészek szolgáltatásai (receptek

elkészítése), gyóygszerészeti tanácsadás, hétgerincmasszázs, gyógyítás, klinikák, kórházi szolgáltatások,

masszázs, orvosi klinikák szolgáltatásai, orvosi rendelők, orvosiszolgáltatások, pszichológus szolgáltatásai,

 szociális otthonok, terápiás szolgáltatások, vérbanki szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 00083

 ( 220 ) 2013.01.15.

 ( 731 )  Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány, Budapest (HU)
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( 546 )

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

ügyletekről, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták

terjesztése, beszerzői szolgáltatások [árukilletve szolgáltatások beszerzése] mások számára, eladási propaganda

mások számára, gazdasági előrejelzések, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba

hozása, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]terjesztése, reklámanyagok

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

sajtófigyelés, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikák összeállítása, szabadtéri hirdetés, szakmai

konzultációküzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása,

telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás, titkársági szolgáltatások; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás,

üzleti információk; üzletszervezési ésüzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési

 konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok, vásárlási megrendelések ügyintézése.

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

lebonyolítása; coaching [tréning]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy

nevelési célú kiállítások szervezése;oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; pályaválasztási tanácsadás; szakmai újraképzés; szemináriumok

rendezése és vezetése; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegekleírása, nem reklámcélú szövegekkel

 kapcsolatban.

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

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

átalakítása fizikai médiumból elektronikusmédiumba, csomagolástervezési szolgáltatások, energiatakarékossági

tanácsadás; grafikusművészi tervezési szolgáltatások, kutatás és fejlesztés mások részére, minőségellenőrzés,

 számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása, weboldalakalkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 13 00086

 ( 220 ) 2013.01.15.

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

 ( 740 )  Sziklai Péter, Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NOVO C PLUS

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények; lecitin étrend-kiegészítők; lecitin gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 13 00165

 ( 220 ) 2013.01.22.

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

 ( 541 ) Viasat Play

 ( 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; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel;

számítógép terminálok közöttiösszeköttetések; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós

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

 számítógépek segítségével; üzenetek küldése.
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

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

szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesztréning]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;

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

[szórakoztatás]; fotóriportok készítése; helyfoglalás show-műsorokra; játékfelszerelésekbérbeadása;

játékkaszinók szolgáltatásai; játékkölcsönzés; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; karaoke szolgáltatások

nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

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

kiállítások szervezése; lemezlovasok szolgáltatásai; mozifilmek kölcsönzése; oktatás; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékokszolgáltatása számítógépes hálózatból; rádió- és

televíziókészülékek kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások; show-műsorok;

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

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

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

 videokamerákkölcsönzése; zene összeállítása.

 ( 210 ) M 13 00166

 ( 220 ) 2013.01.22.

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

  

( 546 )

 ( 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; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel;

számítógép terminálok közöttiösszeköttetések; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós

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

 számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

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

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

szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesztréning]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;

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

[szórakoztatás]; fotóriportok készítése; helyfoglalás show-műsorokra; játékfelszerelésekbérbeadása;

játékkaszinók szolgáltatásai; játékkölcsönzés; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; karaoke szolgáltatások

nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

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

kiállítások szervezése; lemezlovasok szolgáltatásai; mozifilmek kölcsönzése; oktatás; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékokszolgáltatása számítógépes hálózatból; rádió- és

televíziókészülékek kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások; show-műsorok;

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

szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú);
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televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés; videofilmgyártás;

 videokamerákkölcsönzése; zene összeállítása.

 ( 210 ) M 13 00194

 ( 220 ) 2013.01.25.

 ( 731 )  Benedek Csilla, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Holczinger Terézia, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (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 00198

 ( 220 ) 2013.01.25.

 ( 731 )  Szalontai Miklós, Budaörs (HU)

 ( 541 ) PYRACHI

 ( 511 )  41    Nevelési szolgáltatások, ezen belül a tanulási képesség fejlesztése és a probléma megoldási képesség

 fejlesztése.

 44    Orvosi, egészségügyi szolgáltatások, ezen belül fizioterápiás szolgáltatások, terápiás szolgáltatások, szellemi

- lelki közérzet javítása, fizikai közérzet javítása, egészségügyi problémák megelőzése, prevenciója, stressz oldás

 - relaxáció, test - lélekenergia kezelése, testi - lelki harmónia segítése.

 45    Személyi szolgáltatások, ezen belül: csakrák tisztítása; aura tisztítása, harmonizálása; életminőség javítása;

 test -lélek energia kezelése; testi -lelki harmónia segítése.

 ( 210 ) M 13 00200

 ( 220 ) 2013.01.25.

 ( 731 )  MultiContact Consulting Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Üzletszervezési tanácsadás, igazgatásszervezés; közbeszerzési tanácsadás; üzleti, egyéb vezetési tanácsadás;

 tanulmányok írása és szakértői szolgáltatások; pályázatkészítés és projektmenedzsment.

  41    Szakmai képzés.

 42    Igazgatásszervezés, tanulmányok; tanulmányok írása és szakértői szolgáltatások; pályázatkészítés és

 projektmenedzsment.

 ( 210 ) M 13 00311

 ( 220 ) 2013.02.07.

 ( 731 )  Thummerer Vilmos, Noszvaj (HU)

 ( 541 ) Bokréta

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

 áru).

 ( 210 ) M 13 00313

 ( 220 ) 2013.02.08.

 ( 731 ) Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete,
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 Budapest (HU)

 ( 740 )  Fülöp Rita, Budapest

 ( 541 ) Az egészséges és igazságos Magyarországért!

 ( 511 )  45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése; esküvői szertartások

tervezése és szervezése; képviselet jogvitákban(jogi szolgáltatások); közvetítés(személyek közötti vitákban);

 társas kíséret; társkeresőklubok; vallási összejövetelek szervezése.

 ( 210 ) M 13 00355

 ( 220 ) 2013.02.12.

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

 ( 541 ) BURGER & BEAR

 ( 511 )   43    Vendéglátás (étkeztetés).

 ( 210 ) M 13 00358

 ( 220 ) 2013.02.12.

 ( 731 )  Stilianos Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport és kulturális tevékenységek, oktatás, sportlétesítmények

üzemeltetése, közfürdők üzemeltetése, óvodák üzemeltetése, óvodák, akadémiák, egészségvédő klubok

szolgáltatásai, oktatási tárgyú információk, oktatásivizsgáztatás, testnevelés, tornatanítás, gyakorlati képzés,

 babaúszás oktatás, úszásoktatás, gyermekeknek életmentő tanfolyam.

 44    Közfürdők higiéniai célokra, szauna szolgáltatások, orvosi szolgáltatások, masszázs, sérült gyermekek

 vízben való terápiás kezelése, vízben való rehabilitáció.

 ( 210 ) M 13 00396

 ( 220 ) 2013.02.15.

 ( 731 )  G.L. Pharma Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

 ( 541 ) Codoxy

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

  35    Gyógyszerészeti, egészségügyi készítmények, kereskedelme, reklámozása.

 ( 210 ) M 13 00466

 ( 220 ) 2012.12.18.

 ( 731 )  Fornetti Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Kardos Éva, Dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   29    Milk shake-ek (tejalapú frappé italok); tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejszínhab; tejtermékek.

 30    Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; briós; cukrászsütemények; csokoládéalapú italok; kakaó

 alapú italok; kakaó tejesital; kakaós termékek; kenyér; pizzák; puding; szendvicsek; sütemények; zsemlék.

 32    Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; ásványvizek [italok];

gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; limonádék; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok];

 sörbetek [italok]; szénsavas italok.

 ( 210 ) M 13 00497
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 ( 220 ) 2013.02.26.

 ( 731 )  Büntetés-végrahajtás Országos Parancsnoksága, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyiáru).

 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).

  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).

 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00498

 ( 220 ) 2013.02.26.

 ( 731 )  Returpack Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Hulladék tömörítő gép; italdoboz visszaváltó automata.

 40    Hulladék kezelés (átalakítás); hulladékok és újrahasznosító anyagok osztályozása; fém hulladék begyűjtése;

 fémmegmunkálás.

 ( 210 ) M 13 00502

 ( 220 ) 2013.02.26.

 ( 731 )  Tisza Cipő Zrt., Martfű (HU)
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 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) Tisza

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

lábbelik; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik; munkaruhák; papucsok; sportcipők; sportlábbelik; tornacipők.

 ( 210 ) M 13 00506

 ( 220 ) 2013.02.26.

 ( 731 )  KIK Textilien und Non-Food GmbH, Bönen (DE)

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

 ( 541 ) kik - Jó választás Kedvező ár Minőség

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médián, kiskereskedelmi célból; kiskereskedelmi szolgáltatások textilek,

kozmetikumok, játékszerek, papíráruk, háztartási cikkek, az egészségügyi szektorba tartozó áruk, gépek,

szerszámok, fémáruk, az építési szektorbatartozó áruk, barkács- és kertészeti áruk, járművek és járműtartozékok,

lábbeli karórák valamint ékszerek, lakberendezési és dekortermékek, élelmiszerek és italok tekintetében; a fenti

 szolgáltatások mindegyike internet (e-kereskedelem) útján is.

 ( 210 ) M 13 00511

 ( 220 ) 2013.02.27.

 ( 731 )  CJ Corporation, Jung-gu, Szöul (KR)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; vérnyomáscsökkentők; gyógyászati készítmények; érzékszervekre ható

gyógyászati készítmények; idegerősítő szerek; vegyi termékek gyógyszerészeti használatra; enzimek

gyógyszerészeti használatra; kórmegállapításra szolgálógyógyászati készítmények; nyugtatók;

fájdalomcsillapítók; mikroorganizmus kultúrák gyógyászati használatra; elsősegély gyógyszerdobozok, töltve;

vatta gyógyászati használatra; bébiételek; tejes liszt csecsemők részére; tejcukor [laktóz]

 gyógyszerészetihasználatra; pelenkák (bébiknek); rovarirtó szerek, inszekticidek; molyirtó papír.

 ( 210 ) M 13 00512

 ( 220 ) 2013.02.27.

 ( 731 )  CJ Corporation, Jung-gu, Szöul (KR)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Készítmények szénsavas italok előállításához; alkoholmentes italok; üdítőitalok; gyümölcslevek;

szódavizek; szénsavas italok; szőlőlevek; almalevek; narancslevek; limonádék; smoothie-k [gyümölcs- vagy

zöldségitalok]; rizspuncsok; szörpök italokhoz;gyömbéritalok; gyömbérpor italokhoz; zöldséglevek (italok);

 ásványvíz; vizek (italok); sörök; sörutánzatok.

 ( 210 ) M 13 00516

 ( 220 ) 2013.02.27.
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 ( 731 )  PK Travel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csetneki Attila, Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00541

 ( 220 ) 2013.02.28.

 ( 731 )  Eperjessy Szilvia 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Havas-Sághy Gábor ügyvéd,Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00542

 ( 220 ) 2013.02.28.

 ( 731 )  TEA Kiadó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00575

 ( 220 ) 2013.03.04.

 ( 731 )  BÉKER-SOFT INFORMATIKA Kft 100%, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Czárán István ügyvéd,Czárán Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek;

 adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; számítógépes szoftverek.

  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.

 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 00577

 ( 220 ) 2013.03.01.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Ide süss! ezzel

 ( 511 )   29    Feldolgozott dió; feldolgozott mák; feldolgozott magvak; feldolgozott zöldségek; feldolgozott gyümölcsök.

  30    Süteményekhez való töltelékek.

 ( 210 ) M 13 00579

 ( 220 ) 2013.03.05.

 ( 731 )  dr. Varga Antal, Budapest (HU)

 dr. Dobozy Gedeon Ábel, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Adóbevallások elkészítése; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára;

bérszámfejtés; gazdasági előrejelzések; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; mások

árui és szolgáltatásaiengedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; piaci tanulmányok; segítségnyújtás

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása;

szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadásgazdasági ügyekben; titkársági szolgáltatások; üzleti

felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési

 tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitelsportolók számára.

 42    Műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; számítógép

 szoftver tanácsadás; számítógépes rendszerek elemzése.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; domén nevek lajtromozása [jogi szolgáltatások]; iparjogvédelmi

tanácsadás; jogi kutatás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; közvetítés [személyek közötti vitákban];

szaktanácsadás biztonságikérdésekben; számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi

 tulajdon használatának engedélyezése [licencia]; személyes háttéradatok vizsgálata; szerzői jogok kezelése.

 ( 210 ) M 13 00708

 ( 220 ) 2013.03.13.

 ( 731 )  Money Moon Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Major Szilvia, Dr. Major Szilvia Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás;

biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; életbiztosítás; elszámolóházak; értékbónok kibocsátása; értékek

letétbe helyezése; faktorálásiszolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások; gondoskodási alap szolgáltatások;

 információk nyújtása biztosítási ügyekben; információk nyújtása biztosítási ügyekben.

 41    Coaching [tréning]; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
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 konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás.

  42    Számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja.

 ( 210 ) M 13 00881

 ( 220 ) 2013.04.05.

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

 ( 541 ) EGILIX

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 00888

 ( 220 ) 2013.04.05.

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

 ( 541 ) NIXODIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 00889

 ( 220 ) 2013.04.05.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 01059

 ( 220 ) 2013.04.19.

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

 ( 541 ) EGIGRAST

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 01060

 ( 220 ) 2013.04.19.

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

 ( 541 ) EGISELIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 01061

 ( 220 ) 2013.04.19.

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

 ( 541 ) FILGRAM

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 01062

 ( 220 ) 2013.04.19.

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

 ( 541 ) PREFILIS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 13 01067

 ( 220 ) 2013.04.21.

 ( 731 )  Hajdú Turisztikai Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Sáránd (HU)
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( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

A rovat 47 darab közlést tartalmaz.
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