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 ( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építmények lebontása; vízszigetelés [építőipar]; járművek kenése;

jelek festése vagy javítása; aszfaltozás; számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; ruhák

felújítása; építési tárgyúinformációk; javítási tárgyú információk; épületek tisztítása [külső felületé]; vásári

standok és üzletek építése; raktárak építése és javítása; konzultáció konstrukciókról; építés; bányaművelés;

fényesítés horzsakővel; fehérnemű vasalása; vegytisztítás;tetőfedő munkák; szigetelési szolgáltatások [építés];

ruhagőzölés, vasalás; fertőtlenítés; elektromos berendezések zavarmentesítése; gyárépítés; járművek

karbantartása; jáműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; kéményseprés;

stoppolás[ruhajavítás]; állványozás; vakolás [vakolási munkák]; kikötőépítés; épületek [belső] tisztítása;

cső(táv)vezetékek felszerelése és karbantartása; felvonók felszerelése és javítása; öntözőberendezések üzembe

helyezése és javítása; lopás elleni riasztókfelszerelése és javítása; elektromos berendezések felszerelése és

javítása; tűzriasztók felszerelése és javítása; fűtőberendezések felszerelése és javítása; légkondicionáló

berendezések felszerelése és javítása; hűtőberendezések üzembe helyezése ésjavítása; kemencék üzembe

helyezése és javítása; távbeszélő készülékek üzembe helyezése és javítása; konyhai felszerelések üzembe

helyezése; irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;

bőrápolása, tisztítása és javítása(feldolgozott); úszómedencék karbantartása; újraónozás; vízvezeték-szerelés;

mesterséges hókészítés [szolgáltatás]; bútorasztalos munkák [javítás]; lakkozás; építkezések felügyelete

[irányítás]; külső és belső festés;kőműves munkák; bútorok karbantartása; mólók építése; nyílászárók beszerelése;

tonerpatronok újratöltése; szőrmék karbantartása, tisztítása és javítása; járműfényezés; bútorok kárpitozása;

patkányirtás; kazánok tisztítása és javítása; ruhaneműktisztítása; járművek tisztítása; ablaktisztítás; pelenkamosás;

filmvetítő gépek javítása és karbantartása; ruhajavítás; segítségnyújtás elromlott járművekhez [javítás];

fényképezőgépek javítása; kárpit(ozás) javítása; szivattyújavítás; esernyőjavítás;biztonsági zárak javítása;

napernyők javítása; órák karbantartása és javítása; műtárgyak restaurálása; bútorfelújítás; hangszerek restaurálása;

rozsdamentesítés; járművek rozsda elleni kezelése; gumiabroncsok [újra] futózása; kútfúrás; féregirtás, nem

amezőgazdaságban; hajóépítés; késélezés; fényesítés dörzspapírral; cipőjavítás; kőbányák kiaknázása; falazás

[kőművesmunka]; útburkolás; úttisztítás; tapétázás; olaj- vagy földgázkutak mélyfúrása; elhasznált vagy

megsemmisült motorok felújítása;elhasznált vagy részben megsemmisült gépek felújítása; tenger alatti építkezés;

tenger alatti javítások; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; építőipari gépek kölcsönzése; buldózerek

kölcsönzése; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; tisztítógépekkölcsönzése; utcaseprőgépek kölcsönzése;

szegecselés; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás]; égőfejek karbantartása és javítása; repülőgépek karbantartása

és javítása; gépkocsik karbantartása és javítása; páncélszekrények karbantartása és javítása;páncéltermek

karbantartása és javítása; mosodák; fehérnemű tisztítás; járműmosás; autómosás; fehérnemű mosása; ácsok

 szolgáltatásai.

38 Távközlés; információszolgáltatás távközlési ügyekben; televíziós műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórás;

rádióadás; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; távközlési kapcsolat létesítése

számítógépes világhálóval; fórumokbiztosítása az interneten; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz;

hírügynökségek; rádióadás [műsorszórás]; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail; telex szolgáltatások; közléseküvegszálas hálózatok útján; számítógépterminálok

közötti összeköttetések; telefon-összeköttetések; távközlési beszélgetésterelő és összeköttetési szolgáltatások;

mobiltelefon [celluláris telefon] összeköttetés; üzenetek és képek továbbítása számítógépeksegítségével;
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tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján]; műholdas átvitel; hangposta

szolgáltatások; faxok továbbítása; telefon-szolgáltatások; távírdai szolgáltatások; távirati összeköttetések;

táviratoktovábbítása; távkonferencia szolgáltatások; digitális fájlok továbbítása; üdvözlőkártyák továbbítása

online; üzenetek küldése; faxberendezések kölcsönzése; üzenetküldő készülékek bérlete; modemek kölcsönzése;

telefonok kölcsönzése; távközlésiberendezések kölcsönzése; hozzáférési idő bérlése világméretű számítógépes

hálózatokhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; film-, tévé-, rádió-, videotext-, teletextprogramok vagy

-adások, különösen reklámspotok sugárzása; teleshopprogramokközvetítése; hírek gyűjtése és szolgáltatása

(sajtóügynökség); általános információk gyűjtése és szolgáltatása sajtóügynökség szolgáltatásainak keretében;

hang-, kép- és adattovábbítás kábel, műhold, számítógép, számítógépes hálózatok, telefon- ésISDN-vonalak,

valamint bármely más átviteli közeg segítségével; adatbankban tárolt információkhoz való hozzáférés biztosítása,

az interneten is és különösen interaktív módon kommunikáló (számítógépes) rendszerek segítségével;

számítógépes adatbázishozzáférési idejének bérletezése; internetes információkhoz való hozzáférés rendelkezésre

bocsátása; online portál biztosítása; televíziós programok sugárzása előfizetők számára, különösen fizetős

televízió és megrendelt videoszolgáltatás formájában;hozzáférés műszaki biztosítása számítógépes játékokhoz

interneten, egyéb online szolgáltatások keretében és hasonló médiákon keresztül történő lehívásához és

közvetítéséhez; telekommunikáció platformok és portálok által, az interneten; mobiltelefon[celluláris telefon]

 összeköttetés.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; vontatás; segítségnyújtás elromlott járművekhez

[vontatás]; információ szállítással kapcsolatban; csomagküldemények elosztása; áruszállítás; napilapok

terjesztése; utasszállítás;autóbusz-közlekedés; sétahajó szolgáltatások; személyszállítás; szállítmányozás; hajók

mentése; jégtörő szolgáltatások; virágküldő szolgálat; helyfoglalás utazáshoz; járművezetői szolgáltatás; szállítási

szolgáltatások; fuvarozás szekérrel, talicskával;szállítási ügynökség; költöztetés; vízi járművek tárolása; áruk

raktározása; áruk csomagolása; teheráruk kirakása; információnyújtás tárolással kapcsolatban; palackozási

szolgáltatások; ügynökség szállítmányozással kapcsolatban; postaküldeményekbérmentesítése; teherhordás

[hordárok szolgáltatásai]; betegszállítás; futárszolgálat [üzenetek vagy áruk továbbítására]; raktározás, tárolás;

kalauzolás ismeretlen helyen; légijármű bérlete; légi szállítás; bútorszállítás; üzenetkézbesítés;

parkolásiszolgáltatások; villamosközlekedés; elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai

tárolása; szállítás csővezetéken; utaskísérés; autóbuszok bérbeadása; helyfoglalás utazással kapcsolatban;

helyfoglalás szállítással kapcsolatban; mentés(szolgáltatások); segélyakciókban való részvétel szállítással;

hajózási szolgáltatások; tengeri ügynökség; csatornazsilipek működtetése; tengeri szállítás; műholdak fellövése

mások számára; hajórakodás; taxiszolgáltatás; folyami szállítás; vasútiszállítás; komphajón történő szállítás;

gépkocsival történő szállítás; szállítás uszállyal; szállítás tehergépjárművel; vízi járművel történő szállítás;

hulladékok szállítása és tárolása; őrzött értékszállítás; szállítási logisztikai szolgáltatások;tenger alatti mentés;

látogatások tervezése turistáknak; vízi utazások szervezése; utazások szervezése; teher (áru)- szállítás;

közlekedési információ; vízi járművek kölcsönzése; járművek kölcsönzése; garázsbérlet; fagyasztógépek

kölcsönzése;gépkocsi-tetőcsomagtartók kölcsönzése; vasúti teherkocsik bérbeadása; gépkocsi kölcsönzés;

hűtőgépek kölcsönzése; tároló tartályok kölcsönzése; raktárbérlet; parkolóhelyek bérlete; lovak kölcsönzése;

versenyautók kölcsönzése; tolószékek kölcsönzése;búvárruhák (nehéz-) kölcsönzése; búvárharangok kölcsönzése;

termékek csomagolása; elektromos áram elosztása; energiaelosztás; vízelosztás; vasúti kocsik bérlete; fuvarozás

 uszállyal; vízszolgáltatás; megfeneklett hajók újraindítása; levélben megrendeltáruk szállítása.

40 Anyagmegmunkálás; színtelenítés, festék lemaratása; hulladékkezelés [átalakítás]; csiszolás; ruhák átalakítása;

szabás, szabászati szolgáltatások; textilanyagok kikészítése, appretúrája; mintanyomás; információ

anyagkezelésről; állatkitömés, taxidermia;textilanyagok kezelése; gyapjúfeldolgozás; textilanyagok fehérítése;

könyvkötészet; festési szolgáltatások; fogtechnikusi szolgáltatások; nyomdai szolgáltatások; kelmék beszegése;

élelmiszerek fagyasztása; veszélyes anyagok ártalmatlanítása; filmekelőhívása fényképezésnél;

kőolaj-feldolgozás; fényképnyomás; fénynyomat, fotogravűr; energiatermelés; ablaküveg színezése

felületbevonással; bőr (áru) festés; szőrmefestés; cipőfestés; kelmefestés; textilfestés; ruhaanyagok tűzállóvá

tétele; mozifilmekelőállítása; fényszedési szolgáltatások; malomipar; galvanizálás; cserzés; üvegfúvás;
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aranyfüstbevonás; metszetkészítés, vésés; fémek hőkezelése; gyalulás; famegmunkálás; fakitermelés,

fafeldolgozás; kadmiumozás; kalanderezése, mángorlásatextilanyagoknak; gyümölcspréselés; kerámiakészítés;

rézművesség; lánc [fonal]felvetés; ruhaanyagok gyűrésállóvá tétele; élelmiszerek és italok tartósítása; ruhák

előzsugorítása, beavatása; fagyasztásos tartósítási szolgáltatások; lézeres bekarcolás;bőrmegmunkálás;

litografálás, kőnyomás; légfrissítés; légtisztítás; levegő szagtalanítása; szőrme présfényezése; mágnesezés;

lisztőrlés; ruhavarrás; fémmegmunkálás; fémöntés; szőrme moly elleni kezelése; textilanyagok molymentesítése;

ofszetnyomás; papírkikészítése, appretúrája; papírkezelés; szűcsmunkák; fémbevonat készítése elektromos úton;

fémbevonás; polírozás [csiszolás]; optikai üveg csiszolása; steppelés, tűzés; finomítás, raffinálás; műtárgyak

bekeretezése; élelmiszerek füstölése; hulladék ésszemét újrafeldolgozása/hasznosítása; fűrészelés [fűrészmalom];

homokfúvási szolgáltatások; szőrme fényesítése; nyeregkészítés, szíjgyártó munkák; selyemszitanyomás; állatok

levágása; köszörülés; kulcsmásolás; kovácsolás; forrasztás; hulladékok ésújrahasznosítható anyagok osztályozása;

hímzés; színszétválaszás; hulladék- és szemétégetés; krómozás; aranyozás; generátorok kölcsönzése;

klímaberendezések kölcsönzése; fűtőkészülékek kölcsönzése; kötőgépek kölcsönzése; hulladék- és

szemétmegsemmisítés;nikkelezés; ezüstözés, ezüstréteggel való bevonás; ónozás, ónbevonás; vulkanizálás

(anyagkezelés); ruhák kitömése; laminálás, nyújtás; vízkezelés; textília impregnálása, vízhatlanná tétele;

nyersbőr-kikészítés; anyagok összeállítása mások megrendeléseszerint; szőrmebundák egyedi fazonigazítása;

 kelme szabása.

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

videofilmezés; oktatási tárgyú információk; üdülési tárgyú információ; karaoke szolgáltatások nyújtása; szakmai

újraképzés; pályaválasztási tanácsadás;diszkók szolgáltatásai; mozgókönyvtári szolgáltatások; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; kollégiumok, internátusok; játékkaszinók szolgáltatásai; üdülőtáborok szolgáltatásai

[szórakoztatás]; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyiés fitnesz tréning]; golfpályák üzemeltetése;

óvodák [nevelés]; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; éjszakai klubok; játéktermi szolgáltatások

nyújtása; sportlétesítmények üzemeltetése; sport edzőtábori szolgáltatások; hangstúdiókszolgáltatásai; zenés

kabarék, varieték; vidámparkok; könyvtári kölcsönzés; coaching [tréning]; gyakorlati képzés [szemléltetés];

elektronikus desktop kiadói tevékenység; előadóművészek szolgáltatásai; szabadidős létesítmények rendelkezésre

bocsátása;riporteri szolgáltatások; lemezlovasok szolgáltatásai; nyelvi tolmács szolgáltatások; személyes edzői

szolgáltatások [fitnesz]; állatkertek szolgáltatásai; jelbeszéd értelmezése; fitnesztanfolyamok vezetése; élő

előadások bemutatása; oktatásivizsgáztatás; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; fotóriportok készítése;

feliratozása (filmek -); akadémiák [oktatás]; oktatás; televíziós szórakoztatás; levelező tanfolyamok; filmek

gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházielőadások; fényképészet; szerencsejátékok;

tornatanítás; szövegek kiadása (nem reklámcélú); szórakoz(tat)ási tárgyú információk; kalligráfiai [szépírási]

szolgáltatások; zene összeállítása; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; mikrofilmezés;modellt ülés

művészek számára; videoszalagok vágása; zenekarok szolgáltatásai; zenei produkciók; on-line játékok

szolgáltatása számítógépes hálózatból; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; elektronikus

könyvek és folyóiratokon-line kiadása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; party tervezés;helyfoglalás show-műsorokra; show-műsorok;

vallásoktatás; rádiós szórakoztatás; szinkronizálás; színházi produkciók; állatidomítás; testnevelés; szórakoztatás;

sportversenyek rendezése; szemináriumok rendezése és vezetése; alkotóműhelyek szervezése éslebonyolítása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;

bálok szervezése; sorsjátékok lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; show-műsorok szervezése

[impresszáriók szolgáltatásai];versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; leíró szolgálat; szövegírás [a

reklámszövegek kivételével]; audioberendezések kölcsönzése; világító berendezések kölcsönzése színházak vagy

filmstúdiók részére; előadások díszleteinek kölcsönzése;filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; filmkölcsönzés;

rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés; sportfelszerelések

kölcsönzése, a járművek kivételével; sportpályák bérbeadása; könnyűbúvár felszerelésekkölcsönzése; stadionok

bérlete; teniszpályák kölcsönzése; színpadi díszletek kölcsönzése; hangfelvételek kölcsönzése; videokamerák
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kölcsönzése; könyvkiadás; videofilmgyártás; videoszalagok kölcsönzése; videofelvevő készülékek kölcsönzése;

időméréssporteseményeken; cirkuszok; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós, internetes és televíziós

szórakoztatás; nyomdai termékek (kivéve a reklámcélokra valókat), különösen folyóiratok, újságok, könyvek

megjelentetése és kiadása; film-, tévé-,rádió-, videotext- és teletextprogramok és -adások gyártása (kivéve

reklámcélra); filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; videofilmgyártás; hang- és tévéstúdió szolgáltatásai;

hangszerek kölcsönzése; zenei produkciók; zenekar művészeti szolgáltatásai;sport- és kulturális rendezvények

szervezése és bemutatása; élő szórakoztató rendezvények és filmfesztiválok tartása; kulturális vagy nevelési célú

kiállítások szervezése; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; showműsorokrendezése

(művészeti ügynökségek); bemutatás és filmkölcsönzés, amely mozifilmkölcsönzés; internetes megjelenések

szerkesztőségi gondozása; játékok lebonyolítása az interneten, beleértve számítógépes játékok és videojátékok

lebonyolítását (amennyiben a41. osztályba tartoznak); folyóiratok és könyvek kiadása elektronikus formában, az

 interneten is; távvásárlási műsorok készítése.

42 Elektronikus televíziós műsortájékoztatók műszaki fejlesztése (szoftver); számítógép-programozás; adatok

tárolása számítógépes adatbankokban (IT szolgáltatások); adatbanki szoftverek frissítése, adatbanki szoftverek

telepítése és karbantartása;számítógépes programok és számítógépes játékok készítése(szoftverek);

számítástechnikai szoftverek tervezése és kölcsönzése; weboldalak készítése, honlapok és weboldalak tervezése

 és frissítése; video- és képzőprogramok bérbeadása (szoftverek).

43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; táborhelyek hasznosítása; üdülőtáborok

szolgáltatásai [szállásadás]; szállodai szolgáltatások; motelek; állatpanziók; vendéglátóipar; óvodák; nyugdíjas

otthonok; panziók; turistaházak;átmeneti szállások bérlete; főzőberendezések bérlete; székek, asztalok,

asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; hordozható épületek bérlete; ivóvíz-automaták bérbeadása; rendezvényhez

termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; kávéházak; étkezdék; kantinok,büfék, étkezdék; éttermek;

gyorséttermek; önkiszolgáló éttermek; szálláshely lefoglalása (időleges-); helyfoglalás szállodákban; helyfoglalás

 panziókban; szállásügynökségek [szállodák, panziók].

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

állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; fák

gyógyvágása; gyógyszerészetitanácsadás; gyógyfürdő szolgáltatások; közfürdők higiéniai célokra; menhelyek;

szauna szolgáltatások; szolárium szolgáltatások; állatkozmetika; törökfürdők; vérbanki szolgáltatások; szülésznők

szolgáltatásai; orvosi szolgáltatások; hátgerincmasszázzsalgyógyítás; virágkötészet; fodrászszalonok;

tájkertész-szolgáltatások; kórházi szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai; pszichológus szolgáltatásai;

egészségügyi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; fogászat; vízművelési szolgáltatások;faiskolai

szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére; orvosi rendelők; klinikák; orvosi klinikák szolgáltatásai;

szanatóriumok; szépségszalonok; plasztikai sebészek szolgáltatásai; trágyáknak és más mezőgazdasági vegyi

terméknek (légből vagy nemlégből való) szétszórása; masszázs; alkoholbetegek elvonó kezelése; kertészet;

kertművelés; hajbeültetés; laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások;

koszorúkészítés; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások;tájtervezés; manikűr szolgáltatások; fák ültetése a

szénveszteség ellentételezésére; fizi(k)oterápia; plasztikai sebészet; gyepgondozás; kártevő- és féregirtás

mezőgazdasági célra; tetoválás; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások;állatok ápolása;

állattenyésztés; gyomirtás; mezőgazdasági felszerelések kölcsönzése; gyógyászati berendezések bérbeadása;

 egészségügyi berendezések kölcsönzése; gyógyszerészek szolgáltatásai [receptek elkészítése].

45 Iparjogvédelmi és szerzői jogi engedélyek kiadása; licenszkiadás franchise koncepciókhoz; szellemi tulajdon

használatának engedélyezése [licencia]; filmes, televíziós és video engedélyek kereskedelme; számítógépes

szoftverek engedélyezése (jogiszolgáltatások); szerzői jogok kezelése; szerzői jogok és ipari tulajdonjogok

közvetítése, kezelése és hasznosítása mások számára licensz kiadása által; televíziós közvetítési jogok, különösen

rendezvények, elsősorban sportrendezvények tévében valóközvetítésére vonatkozó jogok közvetítése, értékesítése

és kezelése, licenszkiadás által; hang- és képhordozókon történő felhasználásra vonatkozó sajtó-, rádiós,

televíziós és filmes jogok közvetítése, értékesítése licenszkiadás által és kezelése; újság-és folyóirat cikkekkel

kapcsolatos jogok közvetítése, értékesítése licenszkiadás által és kezelése; sugárzási, továbbküldési,
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audiovizuális, mechanikus és egyéb használati jogok kezelése, közvetítése és egyéb értékesítése rádiós és

televíziós műsorok,valamint egyéb hang- és képprodukciók számára, licenszkiadás által; televíziós formátumok,

televíziós tartalmak, televíziós műsorok, tévésorozatok, tévéshowk és tévés játékműsorok közvetítése, kezelése és

kiadása, beleértve a forgatókönyveket és ezeklényeges alkotóelemeit, úgymint címek, logók, show-k koncepciója,

 játékötletek, színpadképek, show-k lefolyása és véleménykutató technikák licenszkiadás által.

 ( 111 )  211.210

 ( 151 )  2013.11.06.

 ( 210 )  M 13 01039

 ( 220 )  2013.04.18.

 ( 732 )  Hartai Henrik, Harta (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Kolbászok, füstölt csemege kolbász, füstölt csípős kolbász, csemege vastag kolbász, csípős vastag kolbász,

 sütőkolbász, lókolbász.

 35 Kolbász termékek kereskedelme.

 ( 111 )  211.215

 ( 151 )  2013.11.06.

 ( 210 )  M 13 00651

 ( 220 )  2013.03.11.

 ( 732 )  Symphonic Concert Management Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lázár Zoltán, Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 CD-ROM (kompakt) lemezek, hanglemezek, hangfelvételhordozók, hangrögzítő szalagok, kompakt lemezek

 (audio-video), letölthető csengőhangok mobilokra, letölthető képfájlok, letölthető zenei fájlok, videoszalagok.

25 Felsőruházat, sapkák, fejfedők, nyakkendők, nyaksálak, sálak, sapkaellenzők, szemellenzők, kabátok, dzsekik,

 polók, pulóverek.

41 Élő előadások bemutatása, e1őadóművészek szolgáltatásai; hangversenyek szervezése, lebonyolítása, rádió- és

televízióprogramok készítése; könyvkiadás; zenekarok szolgáltatásai, show-műsorok, show-műsorok szervezése,

 szórakoztatás, zene összeállítása;zenei produkciók.

 ( 111 )  211.223

 ( 151 )  2013.11.07.

 ( 210 )  M 13 00467

 ( 220 )  2013.02.20.

 ( 732 )  Bennovum Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Somodi Réka, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz

 adaptált diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 111 )  211.227

 ( 151 )  2013.11.07.
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 ( 210 )  M 13 00659

 ( 220 )  2013.03.12.

 ( 732 )  Horváth Szabolcs, Cegléd (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  29 Halból készített ételek; halkonzervek; halfilé; halsűrítmények; kaviár; félkész halrudak; halpástétomok.

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek élelmiszerekkel kapcsolatban.

 43 Vendéglátás; éttermek; bár szolgáltatások; időleges szállásadás.

 ( 111 )  211.290

 ( 151 )  2013.11.12.

 ( 210 )  M 13 01345

 ( 220 )  2013.05.16.

 ( 732 )  "GOING" Bt., Érd (HU)

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

 ( 541 )  Smiling Bar

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

 fogpaszta.

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

 szolgáltatások fogápoló készítményekkel; kozmetikai cikkekkel kapcsolatban.

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

 ( 111 )  211.291

 ( 151 )  2013.11.12.

 ( 210 )  M 13 00944

 ( 220 )  2013.04.10.

 ( 732 )  CROWN FOODS Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., Tatabánya (HU)

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

 ( 541 )  BITE BAKERY CAFÉ

 ( 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); csapolt

 joghurt; tekercsek (péksütemények); perecek.

43 Vendéglátás (élelmezés), bár szolgáltatások, étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kávéházak, büfék,

 önkiszolgáló éttermek.

 ( 111 )  211.292

 ( 151 )  2013.11.12.

 ( 210 )  M 13 01143

 ( 220 )  2013.04.29.

 ( 732 )  BAT Pécsi Dohánygyár, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  34 Dohány, cigarettahüvely.

 ( 111 )  211.293

 ( 151 )  2013.11.12.

 ( 210 )  M 13 00959

 ( 220 )  2013.04.11.

 ( 732 )  Nagy Bercel, Budapest (HU)

 ( 541 )  ZURGÓ

 ( 511 )  9 CD, DVD és egyéb digitális rögzítésű média.

41 Szórakoztató - kulturális tevékenységek; zenei produkciók, táncházak, népzenei koncertek, ismeretterjesztő

 előadások.

 ( 111 )  211.294

 ( 151 )  2013.11.12.

 ( 210 )  M 13 00943

 ( 220 )  2013.04.10.

 ( 732 )  CROWN FOODS Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., Tatabánya (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

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

 joghurt; tekercsek (péksütemények); perecek.

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  211.295

 ( 151 )  2013.11.12.

 ( 210 )  M 13 00751

 ( 220 )  2013.03.20.

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

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek;

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  211.296

 ( 151 )  2013.11.12.

 ( 210 )  M 13 01142

 ( 220 )  2013.04.29.

 ( 732 )  BAT Pécsi Dohánygyár, Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34 Dohány, cigarettahüvely.

 ( 111 )  211.297

 ( 151 )  2013.11.12.

 ( 210 )  M 13 00763

 ( 220 )  2013.03.21.

 ( 732 )  Kökény Zoltán, Budapest (HU)

 Pató Tamás Miklós, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 18 Bevásárlóhálók, bevásárlótáskák, ernyők, esernyők, irattáskák, aktatáskák, kézitáskák, kulcstartók,

 névjegytartók, kártyatartók, oldaltáskák, tarisznyák, táskák.

25 Egyenruhák, elasztikus (sztreccs) nadrágok, ingek, pólók, sapkák, sporttrikók, szemellenzők (fejfedők),

 zoknik.

 29 Ajvár (tartósított paprika), burgonyaszirom, dzsemek, gomba, tartósított.

30 Árpaliszt, aprósütemény, teasütemény, bonbonok (cukorkák), búzacsíra emberi fogyasztásra, búzadara,

búzaliszt, chips (gabonakészítmény), cukor, cukorkaáruk, csokoládé, fűszerek, fűszerkeverék,

gabonakészítmények, gríz, kuszkusz, búzadara, kandiscukor,kekszek, kenyér, konyhasó, kukoricaliszt, keksz,

lisztek, liszttartalmú ételek, méz, mézeskalács, paprika (őrölt), ételízesítő, pralinék, pudingok, rizs, sós kekszek,

 tea, tea alapú italok, tésztafélék, zabliszt, zabpehely, zsemlemorzsa.

32 Ásványvizek, ásványvizek (italok), alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes italok, almabor,

alkoholmentes, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok alkoholmentes, limonádék, méz alapú alkoholmentes italok,
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mustok, sörök, szénsavas italok, szódavíz,szódavizek, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz,

 vizek (italok), zöldséglevek (italok).

 ( 111 )  211.298

 ( 151 )  2013.11.12.

 ( 210 )  M 13 00565

 ( 220 )  2013.03.04.

 ( 732 )  Tari Mihály, Budapest (HU)

 ( 541 )  TRIKIZI

 ( 511 )  12 Háromkerekű közlekedési eszköz.

 ( 111 )  211.301

 ( 151 )  2013.11.13.

 ( 210 )  M 13 00924

 ( 220 )  2013.04.09.

 ( 732 )  Nagy Viktor, Budapest (HU)

 ( 541 )  KULTURÁLIS KIKÖTŐ

 ( 511 )  25 Pólók, sapkák, ajándéktárgyak.

41 Szórakoztató rendezvények, ismeretterjesztő előadások, filmvetítés, koncertek, színházi előadások, kiállítások.

 ( 111 )  211.302

 ( 151 )  2013.11.13.

 ( 210 )  M 13 00850

 ( 220 )  2013.04.02.

 ( 732 )  JOY'S UNITED KFT., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43 Vendéglátás, élelmezési szolgáltatások.

 ( 111 )  211.303

 ( 151 )  2013.11.13.

 ( 210 )  M 13 00853

 ( 220 )  2013.04.03.

 ( 732 )  Mudrák Béla Tamás, Esztergom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Természetes édesítőszerek.

 ( 111 )  211.304

 ( 151 )  2013.11.13.

 ( 210 )  M 13 00854

 ( 220 )  2013.04.03.

 ( 732 )  Mudrák Béla Tamás, Esztergom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Természetes édesítőszerek.
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 ( 111 )  211.305

 ( 151 )  2013.11.13.

 ( 210 )  M 13 00855

 ( 220 )  2013.04.03.

 ( 732 )  Kovács Miklós, Budapest (HU)

 ( 541 )  OWG

 ( 511 )  12 Közúti közlekedési eszközök.

 37 Műtárgyak restaurálása, gépjármű szerelés, javítás, karbantartás, állagmegőrzés, felújítás.

 38 Internetes weblap.

 ( 111 )  211.306

 ( 151 )  2013.11.13.

 ( 210 )  M 13 00860

 ( 220 )  2013.04.04.

 ( 732 )  Maniaxtreme Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  SYL

 ( 511 )  25 Ruházat, ruhaneműk, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  211.307

 ( 151 )  2013.11.15.

 ( 210 )  M 13 01049

 ( 220 )  2013.04.18.

 ( 732 )  dr. Menyhei Ákos 1/2, Budapest (HU)

 dr. Hajdu György Gyula 1/2, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Viktória ügyvéd, Hajdu & Menyhei Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  H&M TRUST

 ( 511 ) 35 Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adóbevallások elkészítése; beszerzői

szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; bérszámfejtés; előfizetések intézése

távközlési szolgáltatásokhoz másokszámára; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;

gazdasági előrejelzések; gépírási szolgáltatások; iratmásolás; irodagépek és készülékek kölcsönzése; konzultáció

személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára;könyvelés; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; marketing; munkaerő-toborzás; önköltség-elemzés; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában;segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben;

számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; telefonos üzenetközvetítés

[telefonon el nem érhető személyeknek];titkársági szolgáltatások; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti

információk; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel sportolók számára;üzleti könyvvizsgálat; üzleti hatékonyság

 szakértői szolgáltatások.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; adóval kapcsolatos becslések;

adósságrendezési szolgáltatások; bankügyletek; biztosítási tanácsadás; finanszírozási szolgáltatások;

 ingatlankezelés; irodák [ingatlanok] bérlete;lakásbérlet; lakásügynökségek; pénzügyi tanácsadás; vagyonkezelés.

 ( 111 )  211.308

 ( 151 )  2013.11.19.

 ( 210 )  M 13 01052

 ( 220 )  2013.04.18.

 ( 732 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)
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( 546 )

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

 áru).

 ( 111 )  211.309

 ( 151 )  2013.11.15.

 ( 210 )  M 13 01054

 ( 220 )  2013.04.18.

 ( 732 )  Győri Bernadett, Soltvadkert (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 18 Aktatáskák, irattáskák, iskolatáskák, bevásárlótáskák kerekekkel vagy anélkül, bőröndök, kofferek, kézitáskák,

utazóládák, útitáskák, ruhatáskák utazáshoz, oldaltáskák, tarisznyák, hátizsákok, vadásztáskák, zsákok

hegymászóknak, zsákok táborozóknak,ernyők, strandtáskák, esernyők, napernyők, erszények, pénztárcák,

 levéltárcák, piperetáskák.

25 Ruházat, ruhaneműk, alsószoknyák, bélések készruhákhoz (ruhaneműk része), bodyk (alsóruházat),

melltatrók, csukják, kapucnik (ruházat), fátylak, fejszalagok (ruházat), fityulák, fülvédők (ruházat), fűzők, füzők

(ruházat), gallérok (ruházat), levehetőgallérok, díszzsebkendők (ruházat), dzsörzék (ruházat), ingelők, ingblúzok,

ing-szatlik, ingvállak, pruszlikok, kézelők, nyakkendők, kalapok, sapkák, svájcisapkák, barettek, turbánok,

nyaksálak, tarka selyemkendők (nyaksálak), vállkendők, nagykendők,gallérvédők, övek, pénztartó övek (ruházat),

kesztyűk, ujjatlan kesztyűk, köntösök, pongyolák, pizsamák, kötények, melegítők, egyenruhák, jelmezek,

kabátok, szőrmebéléses kabátok, szőrmék (ruhaneműk), dzsekik, felsőkabátok, felöltők, mellények,felsőruházat,

készruhák, nadrágok, térdnadrágok, női ruhák, szoknyák, kosztümök, hurkolt/kötöttáruk, kötöttáruk, műbőr

ruházat, kezeslábasok (felsőruházat), munkaruhák, munkaköpenyek, ingek, blúzok, pólók, sporttrikók,

matrózblúzok, tornaruhák,pulóverek, szvetterek, parkák, pelerinek, csecsemőkelengyék, babakelengyék,

csecsemőnadrágok, fürdőköpenyek, fürdőnadrágok, úszónadrágok, fürdőruhák, strandruhák, vízhatlan ruházat,

 cipők, lábbelik, sportcipők, fürdőpapucsok.

28 Babaruhák, játékbabák, plüss játékszerek, plüssmackók, kesztyűk, ökölvívó kesztyük, boxkesztyűk,

baseballkesztyűk, golfkesztyűk, golftáskák kerékkel vagy anélkül, hegymászó felszerelések, íjász felszerelések,

tokok sífelszerelésekhez és szörfdeszkákhoz,karneváli álarcok, színházi álarcok, maszkok, vitorlás dzsekik,

 vívófelszerelések, vívókesztyűk, tornafelszerelések.

 ( 111 )  211.310

 ( 151 )  2013.11.15.

 ( 210 )  M 13 01057

 ( 220 )  2013.04.17.

 ( 732 )  Innoex Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 541 )  GARDEN INSIDE
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 ( 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).

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  211.311

 ( 151 )  2013.11.13.

 ( 210 )  M 13 01239

 ( 220 )  2013.05.08.

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

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

 ( 541 )  Dermawill

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

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

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  211.312

 ( 151 )  2013.11.13.

 ( 210 )  M 13 01243

 ( 220 )  2013.05.08.

 ( 732 )  Zavileiski Vitali, Budajenő (HU)

 ( 541 )  BISTEP

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

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

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

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

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

növénykondicionáló nanokészítmény; bioorganikus nanotrágya; mikrobiológiai készítmény; mikroelemeket

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

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

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

műtrágya; folyékony trágya; folyékony növénykondicionálókészítmény; talajjavító készítmények; gyökérerősítő
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készítmény; csíráztatási készítmény; immunrendszer-erősítő készítmény (növényekre vonatkozóan); védekező

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

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

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

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

 (növényekre vonatkozóan).

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

mintázóanyagok, fertőtlenítőszerek; kártélony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölőszerek

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

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

 ( 111 )  211.315

 ( 151 )  2013.11.18.

 ( 210 )  M 13 00977

 ( 220 )  2013.04.15.

 ( 732 )  Valio-Plastics Kft., Dunakeszi (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  17 Sajtolt műanyag ipari célra; félig feldolgozott műanyagok lemezek vagy rudak formájában.

35 Kereskedelmi ügyletek; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások félig feldolgozott műanyag árukkal, műanyag

 lemezekkel kapcsolatban.

 40 Anyagmegmunkálás; műanyagok méretre vágása.

 ( 111 )  211.316

 ( 151 )  2013.11.18.

 ( 210 )  M 13 00969

 ( 220 )  2013.04.12.

 ( 732 )  Solvay S.A., Brüsszel (BE)

 ( 740 )  dr. Márton Attila, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EURECO

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

 felsorolt termékek ipari használatra.

 5 Egészségügyi termékek; fertőtlenítők.

 ( 111 )  211.317

 ( 151 )  2013.11.18.

 ( 210 )  M 13 00587

 ( 220 )  2013.03.05.

 ( 732 )  Line Design Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 39 Szállítás; utazásszervezés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
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jegyzékében szerepló valamennyi szolgáltatás), hagyományőrző táborok, felvonulások és bemutatók, kalandtúra,

 színpadi, játszóházi programok,kiállítások, játék bemutató és vásár.

 ( 111 )  211.318

 ( 151 )  2013.11.18.

 ( 210 )  M 13 00981

 ( 220 )  2013.04.15.

 ( 732 )  Universal City Studios LLC, Universal City, California (US)

 ( 740 )  Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  KARAKTEREK 100%-ON

 ( 511 ) 38 Távközlés; televíziós műsorszolgáltatás; video és televízió műsorok továbbítása igény szerint; letölthető

televízió műsorok és mozgóképek továbbítása; televízió műsorok, mozgóképek és hangfelvételek, vizuális és

 audiovizuális anyagok közlése internetenkeresztül.

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

készítése és forgalmazása; video és televízió műsorok, valamint mozgókép szolgáltatások nyújtása igény szerint;

nem letölthető video, televízióműsorok és mozgókép szolgáltatások nyújtása; interaktív video és mobiltelefonos

játékok készítése és forgalmazása; szórakoztatási szolgáltatások nyújtása, úgymint online játékok, webes játékok,

 interaktív játékok, video játékok és mobiltelefonos játékok.

 ( 111 )  211.319

 ( 151 )  2013.11.18.

 ( 210 )  M 13 00782

 ( 220 )  2013.03.25.

 ( 732 )  Polgár Csaba, Siófok (HU)

 ( 541 )  GLOBAL FORCE CURE

 ( 511 )  5 Vitaminkészítmények, étrend-kiegészítők emberek és állatok részére.

 ( 111 )  211.320

 ( 151 )  2013.11.18.

 ( 210 )  M 12 01748

 ( 220 )  2012.05.22.

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

 ( 541 )  Használtautó-index

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

 ( 111 )  211.321

 ( 151 )  2013.11.18.

 ( 210 )  M 13 01355

 ( 220 )  2013.05.17.

 ( 732 )  Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pál András, Budapest

 ( 541 )  KEXPORT

 ( 511 )  35 Outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás].

 ( 111 )  211.322

 ( 151 )  2013.11.18.

 ( 210 )  M 13 00784

 ( 220 )  2013.03.25.

 ( 732 )  Mandala Gerincjóga Rendszer Egyesület, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Pápa Gyöngyvér, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41 Jóga, sporttevékenység, sportoktatás, jógaoktatás, jógaoktatóképzés.

 44 Mozgásterápia, egészségfejlesztő testmozgás.

 ( 111 )  211.323

 ( 151 )  2013.11.18.

 ( 210 )  M 13 01362

 ( 220 )  2013.05.17.

 ( 732 )  Török Csaba, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Pankotai Zoltán, Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 áru).

 ( 111 )  211.324

 ( 151 )  2013.11.18.

 ( 210 )  M 13 00976

 ( 220 )  2013.04.15.

 ( 732 )  Helvécia Protein Trade Kft., Szeghalom (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5 Adalékanyagok és kiegészítők takarmányokhoz.

31 Tápanyagok állatok számára; takarmány; adalékanyagok, nem gyógyászati használatra, állati takarmányokhoz;

állateledel, keveréktakarmány kérődző állatok, szarvasmarhák, juhok, kecskék, tevék általi fogyasztásra;

 takarmány-kiegészítők.

 ( 111 )  211.328

 ( 151 )  2013.11.20.

 ( 210 )  M 13 01775

 ( 220 )  2013.06.20.

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

 ( 541 )  TELIDAM

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.329

 ( 151 )  2013.11.20.

 ( 210 )  M 13 01774

 ( 220 )  2013.06.20.

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

 ( 541 )  RANOSAP

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.330

 ( 151 )  2013.11.20.

 ( 210 )  M 13 01627

 ( 220 )  2013.06.10.
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 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  NORETTA

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.331

 ( 151 )  2013.11.20.

 ( 210 )  M 13 01628

 ( 220 )  2013.06.10.

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

 ( 541 )  RAMILIP

 ( 511 )  5 Szívre és vérkeringésre ható készítmények, lipidszint-csökkentők.

 ( 111 )  211.332

 ( 151 )  2013.11.20.

 ( 210 )  M 13 01629

 ( 220 )  2013.06.10.

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

 ( 541 )  RAMLOLIPIN

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.333

 ( 151 )  2013.11.20.

 ( 210 )  M 13 01630

 ( 220 )  2013.06.10.

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

 ( 541 )  RAMOSTIN

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.334

 ( 151 )  2013.11.20.

 ( 210 )  M 13 01631

 ( 220 )  2013.06.10.

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

 ( 541 )  ROSURAMLON

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.335

 ( 151 )  2013.11.20.

 ( 210 )  M 13 01632

 ( 220 )  2013.06.10.

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

 ( 541 )  ROZANETTA

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.336

 ( 151 )  2013.11.20.

 ( 210 )  M 13 01633

 ( 220 )  2013.06.10.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 541 )  ROZANNA

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.337

 ( 151 )  2013.11.20.

 ( 210 )  M 13 01634

 ( 220 )  2013.06.10.

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

 ( 541 )  SUZANETT

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.338

 ( 151 )  2013.11.20.

 ( 210 )  M 13 01635

 ( 220 )  2013.06.10.

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

 ( 541 )  TAMARILLA

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.339

 ( 151 )  2013.11.20.

 ( 210 )  M 13 01636

 ( 220 )  2013.06.10.

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

 ( 541 )  TITANILLA

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.340

 ( 151 )  2013.11.20.

 ( 210 )  M 13 02032

 ( 220 )  2013.07.16.

 ( 732 )  dr. Arne Gobert, Budapest (HU)

 Gobert & Partners Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gobert és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Ball der Deutschen Wirtschaft

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; marketing; reklámozás;

 reklámanyagok terjesztése.

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

szerezése [oktatás vagy szórakozás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás; szórakoz[tat]ási

 tárgyú információk.

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

 asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; bárszolgáltatások; helyfoglalás szállodákban; éttermek.

 ( 111 )  211.341

 ( 151 )  2013.11.21.

 ( 210 )  M 12 03401

 ( 220 )  2012.09.20.

 ( 732 )  Auroville Magyarország Közhasznú Egyesület, Mezőkövesd (HU)

 ( 541 )  Aquarelaxáció
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 ( 511 ) 41 Vízben történő meleg vizes terápiákkal kapcsolatos szakmai képzés, vízben történő szórakozás, meleg vízben

 történő vízi relaxáció.

 44 Meleg vízben történő hátgerinc masszázzsal gyógyítás, vízi terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  211.342

 ( 151 )  2013.11.21.

 ( 210 )  M 13 01149

 ( 220 )  2013.04.30.

 ( 732 )  TEVA Magyarország Zrt., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  NOVOCETRIN

 ( 511 ) 5 Gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények; orális gyógyszerek

humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati használatra; lokális gyógyszerek

 humángyógyászati használatra; kúpok.

 ( 111 )  211.343

 ( 151 )  2013.11.21.

 ( 210 )  M 13 01532

 ( 220 )  2013.05.30.

 ( 732 )  Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesület, Zamárdi (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Segítségnyújtás üzletvezetéshez; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

45 Jogi szolgáltatások; iparjogvédelmi figyelő szolgálat; iparjogvédelmi tanácsadás; jogi kutatás; védjegyfigyelési

 szolgáltatások.

 ( 111 )  211.344

 ( 151 )  2013.11.21.

 ( 210 )  M 13 01153

 ( 220 )  2013.04.30.

 ( 732 )  MTM-SBS Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

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

kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és 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;
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anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

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

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

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.345

 ( 151 )  2013.11.21.

 ( 210 )  M 13 01155

 ( 220 )  2013.04.30.

 ( 732 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen:

reklámozás, például szóró-ajándékozás formájában, különösen esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén;

hirdetések papír- és egyéb hordozón, példáulplakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus

médián és a világhálón keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó

szolgáltatásokban, pl. teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül, hirdetésekelektronikus formában távközlési úton

 pl. telefonon, mobil telefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

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

általában, áru- és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések

kezelése, befektetési alapokvezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési

hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, nevezetesen gépjármű

lízing; életjáradék és nyugdíjfolyósítási, valamintbiztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak

(betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások,gépjármű és hajó biztosítások, lakás- ingatlan és építkezési

biztosítások, műtárgy és egyéb speciális biztosítások,viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás,ingatlanlízing,

ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan beruházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása

 és -vétele; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.

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

szakmai képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;

pénzügytörténeti gyüjteményekvezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális

 tevékenysegek szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  211.346

 ( 151 )  2013.11.21.
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 ( 210 )  M 13 01144

 ( 220 )  2013.04.30.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

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

 ( 541 )  QUATOR

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.347

 ( 151 )  2013.11.21.

 ( 210 )  M 13 01338

 ( 220 )  2013.05.15.

 ( 732 )  Azazoglu Erol, Pöchlarn (AU)

 ( 740 )  Klemencsics András, Agárd

  

( 546 )

 ( 511 ) 1 Mezőgazdasági, kertészeti termékek; trágyák; mikroorganizmus készítmények; műtrágyák; növények

növekedését szabályozó készítmények; lombtrágya; növénykondicionáló lombtrágya; starter műtrágya;

 mikrogranulátum műtrágya.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

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

 gazdálkodási szaktanácsadás.

 ( 111 )  211.348

 ( 151 )  2013.11.21.

 ( 210 )  M 13 01152

 ( 220 )  2013.04.30.

 ( 732 )  Csoknyay Zoltán, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  RETRO JEANS

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

 ( 111 )  211.349

 ( 151 )  2013.11.21.

 ( 210 )  M 13 01137

 ( 220 )  2013.04.29.

 ( 732 )  Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  DIÓSSY

 ( 511 ) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszesitalok,

 gyümölcstartalmú alkoholos italok, likőrök, lőre, csíger, szeszesitalok, vodka, whisky.

 ( 111 )  211.350

 ( 151 )  2013.11.21.

 ( 210 )  M 13 00946

 ( 220 )  2013.04.10.

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

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

 ( 541 )  NŐK LAPJA PSZICHÉ

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
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anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

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

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

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

ügyletekről; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése;

hirdetési oldalak készítése; információés tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek,

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; közvélemény kutatás;kutatások ügyletekkel

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

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

reklámfilmekelőállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; rádiós reklámozás; reklámszövegek

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

szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelésiszolgáltatások hirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás,

 üzleti információk; internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám szolgáltatások.

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

folyóiratok on-line és print kiadása, on-line elérhető elektronikus publikációk; eszmecserék, kollokviumok,

konferenciák és más rendezvények szervezése éslebonyolítása; oktatás, oktatási célú rendezvények szervezése és

 lebonyolítása.

 ( 111 )  211.351

 ( 151 )  2013.11.21.

 ( 210 )  M 13 00747

 ( 220 )  2013.03.20.

 ( 732 )  Magtársaság Kft., Ráckeve (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 31 Gabonamagvak, mezőgazdasági termékek és magok, friss gyümölcsök és zöldségek, tápanyagok állatok

 számára; maláta.

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

 számára, maláta termékekkel való kereskedelem.

 ( 111 )  211.352

 ( 151 )  2013.11.21.

 ( 210 )  M 13 01346

 ( 220 )  2013.05.16.

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

  

( 546 )

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

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

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

 ( 111 )  211.353
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 ( 151 )  2013.11.21.

 ( 210 )  M 13 01537

 ( 220 )  2013.05.30.

 ( 732 )  Giba Zsolt, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

 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).

 ( 111 )  211.354

 ( 151 )  2013.11.21.

 ( 210 )  M 13 01138

 ( 220 )  2013.04.29.

 ( 732 )  Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  TRAFIQ

 ( 511 )  33 Szeszes italok, vodka.

 ( 111 )  211.355

 ( 151 )  2013.11.21.

 ( 210 )  M 13 00563

 ( 220 )  2013.03.04.

 ( 732 )  Demeter Ferenc, Budapest (HU)

 ( 541 )  Pirog-Da!

 ( 511 )  29 Szláv jellegű recept alapján marhahúsból, baromfihúsból, sertéshúsból készült ételek, zöldségsaláták.

 35 Reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámanyagok terjesztése.

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

 ( 111 )  211.356

 ( 151 )  2013.11.21.

 ( 210 )  M 13 01156

 ( 220 )  2013.04.30.

 ( 732 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen:

reklámozás, például szóró-ajándékozás formájában, különösen esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén;

hirdetések papír- és egyéb hordozón, példáulplakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus

médián és a világhálón keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó

szolgáltatásokban, pl. teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül, hirdetésekelektronikus formában távközlési úton

 pl. telefonon, mobil telefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

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

általában, áru- és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések
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kezelése, befektetési alapokvezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési

hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, nevezetesen gépjármű

lízing; életjáradék és nyugdíjfolyósítási, valamintbiztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak

(betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások,gépjármű és hajó biztosítások, lakás- ingatlan és építkezési

biztosítások, műtárgy és egyéb speciális biztosítások,viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás,ingatlanlízing,

ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan beruházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása

 és -vétele; sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.

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

szakmai képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;

pénzügytörténeti gyüjteményekvezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális

 tevékenysegek szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  211.357

 ( 151 )  2013.11.21.

 ( 210 )  M 13 01347

 ( 220 )  2013.05.16.

 ( 732 )  SciTech Műszer Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Réka, Budapest

  

( 546 )

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

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

kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses 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).

 ( 111 )  211.358

 ( 151 )  2013.11.21.

 ( 210 )  M 13 00945

 ( 220 )  2013.04.10.

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

 ( 740 )  dr. Árva Katalin, ÁRVA 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; adatgyűjtés kereskedelmi

ügyletekről; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése;
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hirdetési oldalak készítése; információés tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek,

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; közvélemény kutatás;kutatások ügyletekkel

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

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

reklámfilmekelőállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; rádiós reklámozás; reklámszövegek

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

szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelésiszolgáltatások hirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás,

 üzleti információk; internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám szolgáltatások.

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

folyóiratok on-line és print kiadása, on-line elérhető elektronikus publikációk; eszmecserék, kollokviumok,

konferenciák és más rendezvények szervezése éslebonyolítása; oktatás, oktatási célú rendezvények szervezése és

 lebonyolítása.

 ( 111 )  211.359

 ( 151 )  2013.11.21.

 ( 210 )  M 13 01533

 ( 220 )  2013.05.30.

 ( 732 )  Hiperon Genetics Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  HIPERON GENETICS

 ( 511 ) 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.360

 ( 151 )  2013.11.21.

 ( 210 )  M 13 02121

 ( 220 )  2013.07.24.

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

 ( 541 )  CROGON

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.361

 ( 151 )  2013.11.21.

 ( 210 )  M 13 02124

 ( 220 )  2013.07.24.

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

 ( 541 )  GIFENASIN

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.362

 ( 151 )  2013.11.21.

 ( 210 )  M 13 02126

 ( 220 )  2013.07.24.

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

 ( 541 )  TRIOTENS

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.363
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 ( 151 )  2013.11.21.

 ( 210 )  M 13 02123

 ( 220 )  2013.07.24.

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

 ( 541 )  TRINDOLIS

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.364

 ( 151 )  2013.11.22.

 ( 210 )  M 13 01318

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  MAEDA KOSEN CO., LTD. 100%, Fukui (JP)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 17 Szennyezésgátló úszógátak; szintetikus szálak [nem textilipari használatra]; azbesztek; kőzetgyapot;

salakgyapot; gumicérna és bevonatos gumi-fonal [nem textilipari használatra]; vegyiszálból készült cérnák és

fonalak [nem textilipari használatra];azbesztszálak; azbesztszövet; azbesztnemez; azbesztkötelek és -zsinórok;

azbeszt hálók; szigetelő kesztyűk; gumikötelek és -zsinórok; ipari csomagolótartályok gumiból; dugók gumiból;

gumifedelek és -sapkák [ipari csomagoló tartályokhoz];műanyagburkolatok mezőgazdasági célokra;

sűrítő/tömörítő papír; azbesztpapír; vulkánfíber; félig feldolgozott műanyag termékek [anyagként való

felhasználásra]; gumi [nyers vagy félig feldolgozott állapotban]; hangszigetelő anyagok kőzetgyapotból

 [nemépítési célokra]; azbesztlemezek; azbesztpor.

19 Nem fém ásványi anyagok építéshez vagy építkezéshez; kerámia építőanyagok, téglák és tűzálló termékek;

linóleum építőanyagok; műanyag építőanyagok; szintetikus építőanyagok; aszfalt és aszfalt építő- és építkezési

anyagok; gumi építő- és építkezésianyagok; vakolóanyagok (építési célokra); mész építési- és építkezési anyagok;

vakolóanyagból készült építési- és építkezési anyagok; textilből készült kőomlás ellen védő hálók; előre gyártott

épületelem készletek [nem fémből]; növényi magvakat hordozólapanyagok földomlás és földcsuszamlás elleni

védelemhez; cement és cement termékek; faanyag építéshez; építőkövek; építési üveg; mesterséges halfelfogók

[nem fémből]; öntőformák cement termékek formázásához [nem fémből]; nem fém ásványi

 anyagok[megmunkálatlan vagy részben megmunkált] (építési célokra történő felhasználáshoz).

24 Szőttesek, szövött áruk [kivéve szegély-szalagok tatami szőnyegekhez]; szövet tatami szőnyeg szegély

szalagokhoz; kötött szövetek; nemez és nem szőtt textíliák; viaszosvászon asztalterítők; enyvezett vízhatlan

szövet nem papíripari használatra; vinillelbevont szövet; gumírozott szövet; bőr szövet textilipari felhasználásra;

textil szűrőanyagok; személyes tárgyak szövött textilből [nem viseletre]; szúnyoghálók; lepedők; futon és

tűzött/bélelt ágytakarók és paplanok; futon és tűzött/bélelt huzat(vászon); futon matrachuzat (béleletlen futon);

vánkoshuzatok; takarók; asztalkendők textilből; edénytörlők; zuhanyozó függönyök textilből vagy műanyagból;

lobogók és zászlók [nem papírból]; textil üléshuzatok; falikárpitok, tapéták textilanyagból;függönyök;

 asztalterítők [nem papírból]; drapériák [vastag függönyök]; címkék, szövött.

 ( 111 )  211.365

 ( 151 )  2013.11.22.

 ( 210 )  M 12 03015

 ( 220 )  2012.08.22.

 ( 732 )  NetMasters-Hungary Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  dr. Kathy Szilvia, Dr. Kathy Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  netmasters

 ( 511 )  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
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 jegyzékében szereplővalamennyi 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).

 ( 111 )  211.366

 ( 151 )  2013.11.22.

 ( 210 )  M 13 01317

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  MAEDA KOSEN CO., LTD. 100%, Fukui (JP)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 17 Szennyezésgátló úszógátak; szintetikus szálak [nem textilipari használatra]; azbesztek; kőzetgyapot;

salakgyapot; gumicérna és bevonatos gumi-fonal [nem textilipari használatra]; vegyiszálból készült cérnák és

fonalak [nem textilipari használatra];azbesztszálak; azbesztszövet; azbesztnemez; azbesztkötelek és zsinórok;

azbeszt hálók; szigetelő kesztyűk; gumikötelek és zsinórok; ipari csomagolótartályok gumiból; dugók gumiból;

gumifedelek és -sapkák [ipari csomagoló tartályokhoz]; műanyagburkolatokmezőgazdasági célokra;

sűrítő/tömörítő papír; azbesztpapír; vulkánfíber; félig feldolgozott műanyag termékek [anyagként való

felhasználásra]; gumi [nyers vagy félig feldolgozott állapotban]; hangszigetelő anyagok kőzetgyapotból [nem

 építési célokra];azbesztlemezek; azbesztpor.

19 Nem fém ásványi anyagok építéshez vagy építkezéshez; kerámia építőanyagok, téglák és tűzálló termékek;

linóleum építőanyagok; műanyag építőanyagok; szintetikus építőanyagok; aszfalt és aszfalt építő- és építkezési

anyagok; gumi építő- és építkezésianyagok; vakolóanyagok (építési célokra); mész építési- és építkezési anyagok;

vakolóanyagból készült építési- és építkezési anyagok; textilből készült kőomlás ellen védő hálók; előre gyártott

épületelem készletek [nem fémből]; növényi magvakat hordozólapanyagok földomlás és földcsuszamlás elleni

védelemhez; cement és cement termékek; faanyag építéshez; építőkövek; építési üveg; mesterséges halfelfogók

[nem fémből]; öntőformák cement termékek formázásához [nem fémből]; nem fém ásványi

 anyagok[megmunkálatlan vagy részben megmunkált] (építési célokra történő felhasználáshoz).

24 Szőttesek, szövött áruk [kivéve szegély-szalagok tatami szőnyegekhez]; szövet tatami szőnyeg szegély

szalagokhoz; kötött szövetek; nemez és nem szőtt textíliák; viaszosvászon asztalterítők; enyvezett vízhatlan

szövet nem papíripari használatra; vinillelbevont szövet; gumírozott szövet; bőr szövet textilipari felhasználásra;

textil szűrőanyagok; személyes tárgyak szövött textilből [nem viseletre]; szúnyoghálók; lepedők; futon és

tűzött/bélelt ágytakarók és paplanok; futon és tűzött/bélelt huzat(vászon); futon matrachuzat (béleletlen futon);

vánkoshuzatok; takarók; asztalkendők textilből; edénytörlők; zuhanyozó függönyök textilből vagy műanyagból;

lobogók és zászlók [nem papírból]; textil üléshuzatok; falikárpitok, tapéták textilanyagból;függönyök;

 asztalterítők [nem papírból]; drapériák [vastag függönyök]; címkék, szövött.

 ( 111 )  211.367

 ( 151 )  2013.11.22.

 ( 210 )  M 13 01328

 ( 220 )  2013.05.15.

 ( 732 )  Trafik Café Franchise Kft., Gyöngyös (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 30 Kávé, kakaó, kávépótló szerek, cikória, csokoládés tej, csokoládé alapú italok, természetes édesítő szerek,

 aprósütemények, teasütemények, kávé alapú termékek, csokoládépor.

35 Kávé reklámozása; franchise hálózatban üzemeltett kávézó reklámozása; kávé kereskedelem; kávézással

kapcsolatos kiegészítő cikkek kereskedelme; franchise hálózat szervezése; online és offline reklám,

reklámgrafika, reklámszolgáltatás, reklámtevékenység,PR szolgáltatás; kávé nagykereskedelem, kávé

kiskereskedelem, ügynöki tevékenység, disztribúciós tevékenység; webáruház, reklámügynöki tevékenység,

 reklámkiadvány szerkesztése, reklámkiadvány kiadása, reklámkiadvány értékesítése és terjesztése.

43 Vendéglátási szolgáltatás, étterem, kávézó, büfé, catering és mozgó bolti vendéglátóipari szolgáltatás; étterem,

 kávézó franchise rendszerben történő létrehozása, üzemeltetése.

 ( 111 )  211.368

 ( 151 )  2013.11.22.

 ( 210 )  M 13 00298

 ( 220 )  2013.02.07.

 ( 732 )  Heiling Média Kiadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Felfedezők Napja

 ( 511 ) 41 Földrajzi, antropológiai, régészeti, geológiai felfedezésekkel kapcsolatos nevelés, szakmai képzés,

 szórakoztatás.

 ( 111 )  211.369

 ( 151 )  2013.11.22.

 ( 210 )  M 13 00875

 ( 220 )  2013.04.04.

 ( 732 )  Agrova-Bio Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  temposensor

 ( 511 )  7 Mezőgazdasági gépek.

 44 Trágyák és mezőgazdasági vegyi termékek felszíni szétszórása.

 ( 111 )  211.370

 ( 151 )  2013.11.22.

 ( 210 )  M 13 01064

 ( 220 )  2013.04.19.

 ( 732 )  dr. Hajdu György Gyula, Budapest (HU)

 dr. Menyhei Ákos, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hajdu & Menyhei Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  H&M LEGAL

 ( 511 ) 35 Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; szakmai konzultációk üzleti ügyekben. 

 36 Pénzügyi ügyletek; adóval kapcsolatos becslések; adósságrendezési szolgáltatások.

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

szolgáltatások; alternatív vitarendezési szolgáltatások; iparjogvédelmi figyelő szolgálat; iparjogvédelmi

tanácsadás; jogi kutatás; képviseletjogvitákban [jogi szolgáltatások]; közvetítés [személyek közötti vitákban];
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számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon használatának engedélyezése

 [licencia]; személyes háttéradatok vizsgálata; szerzői jogok kezelése.

 ( 111 )  211.371

 ( 151 )  2013.11.22.

 ( 210 )  M 13 01656

 ( 220 )  2013.06.11.

 ( 732 )  REMATER Kft., Gomba (HU)

 ( 541 )  REMATER

 ( 511 )  17 Szigetelő lágy PVC fólia

 ( 111 )  211.372

 ( 151 )  2013.11.22.

 ( 210 )  M 13 02050

 ( 220 )  2013.07.17.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.373

 ( 151 )  2013.11.22.

 ( 210 )  M 13 02051

 ( 220 )  2013.07.17.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.374

 ( 151 )  2013.11.22.

 ( 210 )  M 13 02052

 ( 220 )  2013.07.17.

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

 ( 541 )  ULAIN

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.375

 ( 151 )  2013.11.22.

 ( 210 )  M 13 02053

 ( 220 )  2013.07.17.

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

 ( 541 )  SIANTA

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.376

 ( 151 )  2013.11.22.

 ( 210 )  M 13 02054

 ( 220 )  2013.07.17.

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

 ( 541 )  TENSIFORT
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 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.377

 ( 151 )  2013.11.22.

 ( 210 )  M 13 02055

 ( 220 )  2013.07.17.

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

 ( 541 )  TELMIPAMID

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.379

 ( 151 )  2013.11.22.

 ( 210 )  M 13 00058

 ( 220 )  2013.01.10.

 ( 732 )  Herendi Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Herend (HU)

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

 ( 541 )  HEREND

 ( 511 ) 14 Amulettek (ékszerek), apró díszítőtárgyak, bizsuk (ékszerek), ékszerdobozok, ékszerek, fülbevalók,

gyémántok, gyöngyök (ékszerek), gyűrűk (ékszerek), karkötők (ékszerek); karórák; láncok (ékszerek),

medalionok (ékszerek}, medálok, melltűk, brossok(ékszerek); művészeti tárgyak nemesfémből; nyakkendőtűk,

nyakláncok (ékszerek); óradobozok, óratokok, óraláncok, óraszíjak, órák, órák (faliórák}, stopperórák;

 szobrocskák, nippek nemesfémből, szobrok nemesfémből.

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

bőrből; dobozok bőrből vagy műbőrből, ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; hátizsákok; irattáskák,

aktatáskák; iskolatáskák; kézitáskák, kofferek (kisutazótáskák); kulcstokok, műbőr; napernyők; névjegytartók,

kártyatartók; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; táskák (zacskók,

 tasakok) csomagolásra bőrből; utazókészlet (bőráruk}, útitáskák; vadásztáskák(vadászkellékek).

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

asztalterítők, nem papírból; ágynemű, ágyneműk, ágytakarók, ágyterítők; bútorhuzatok textilből, bútorszövetek,

kárpitok, bútorvédőhuzatok;damaszt (szövet); falikárpitok, tapéták textilanyagból; függönyök textilből vagy

műanyagból; jersey {szövet); kendők arcfesték eltávolítására textilből; lepedők; mintás vászon; mosdókesztyűk;

műselyem szövetek; pamutvászon, karton, kalikó; párnahuzatok;poháralátétek(asztalneműk); selyemszövet;

szalvéták (textilből); tányéralátétek textilből; textilanyagok; törülközők textilanyagból; vászon; vászonnemű

fürdőzéshez, a ruházat kivételével; viaszosvászon asztalterítők, zászlók nem papírból;zuhanyzófüggönyök

 textilből vagy műanyagból; zsebkendők textilanyagokból.

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

fürdőköpenyek, ingek; kabátok; kalapok; ; kesztyűk (ruházat); készruhák; kézelők (ruházat); kosztümök;

köntösök, pongyolák; kötények (ruházat);kötöttáruk; levehető gallérok; melegítők, szvetterek; mellények; műbőr

ruházat; művésznyakkendők; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; övek (ruházati);

pénztartó övek (ruházati); pólók; pulóverek; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sálak;síkesztyűk; sporttrikók;

strandruhák; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrmék (ruházat); tarka selyemkendők (nyaksálak);

 térdnadrágok; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők.

 ( 111 )  211.380

 ( 151 )  2013.11.22.

 ( 210 )  M 13 00831

 ( 220 )  2013.03.28.

 ( 732 )  Felső-Kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány, Kunadacs (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 23. szám, 2013.12.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2608



  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Magyarországról származó hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött

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

 zsírok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

30 Magyarországról származó kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup;

élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeresmártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

31 Magyarországról származó gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok;

 tápanyagok állatok számára; maláta (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

32 Magyarországról 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).

33 Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével)(az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  211.381

 ( 151 )  2013.11.22.

 ( 210 )  M 13 00836

 ( 220 )  2013.03.29.

 ( 732 )  AERO CLUB, New Delhi (IN)

 ( 740 )  dr. Vittay Dorottya, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  211.382

 ( 151 )  2013.11.22.

 ( 210 )  M 13 00837

 ( 220 )  2013.03.29.

 ( 732 )  AERO CLUB, New Delhi (IN)

 ( 740 )  dr. Vittay Dorottya, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  WOODLAND

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

 ( 111 )  211.383

 ( 151 )  2013.11.22.

 ( 210 )  M 13 01223

 ( 220 )  2013.05.07.

 ( 732 )  Tamara Barnoff Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 ) 14 Ékszerek; drágakövek; órák és más időmérő eszközök, apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek], díszek

 [ékszerek], féldrágakövek, gyöngyök [ékszerek].

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

lószerszámok, kézitáskák, erszények, pénztárcák, hátizsákok, irattáskák, aktatáskák, iskolatáskák, levéltárcák,

névjegytartók, kártyatartók,piperetáskák üresen, sporttáskák, strandtáskák, táskák [zacskók, tasakok],

 csomagolásra -bőrből, táskák.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  211.384

 ( 151 )  2013.11.22.

 ( 210 )  M 13 01229

 ( 220 )  2013.05.08.

 ( 732 )  GLOBAL EXICOR Kft., Érd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklám és marketing; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú

események szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; árubemutatás; áruk bemutatása

 kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;áruminták terjesztése; reklámanyagok terjesztése.

 ( 111 )  211.385

 ( 151 )  2013.11.22.

 ( 210 )  M 13 01611

 ( 220 )  2013.06.05.

 ( 732 )  ITERAL Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.386

 ( 151 )  2013.11.22.

 ( 210 )  M 13 01418

 ( 220 )  2013.05.23.

 ( 732 )  RusContact Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Borsy János Mátyás, Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

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

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

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

 ( 111 )  211.387

 ( 151 )  2013.11.22.

 ( 210 )  M 13 01235

 ( 220 )  2013.05.08.

 ( 732 )  Lukács Ernő, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, Budapest

 ( 541 )  Árbajnok

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.388

 ( 151 )  2013.11.25.

 ( 210 )  M 13 00316

 ( 220 )  2013.02.08.

 ( 732 )  Moshel Tamori Moshe Haim, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  BUDDHA EXPRESS

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  211.389

 ( 151 )  2013.11.25.

 ( 210 )  M 13 00898

 ( 220 )  2013.04.05.

 ( 732 )  Checca Fashion, Tallin (EE)

 ( 740 )  dr. Pálvölgyi Miklós, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 591 )

 ( 511 )  24 Textíliák és textiláruk.

 25 Ruházati cikkek.

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

 ( 111 )  211.390

 ( 151 )  2013.11.25.

 ( 210 )  M 13 00900
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 ( 220 )  2013.04.05.

 ( 732 )  GYŐRI ETO FC Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 ( 541 )  Győri ETO

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  211.391

 ( 151 )  2013.11.25.

 ( 210 )  M 13 00901

 ( 220 )  2013.04.05.

 ( 732 )  GYŐRI ETO FC Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 ( 541 )  Győri ETO FC

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  211.392

 ( 151 )  2013.11.25.

 ( 210 )  M 13 00902

 ( 220 )  2013.04.05.

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

 ( 740 )  QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.393

 ( 151 )  2013.11.25.

 ( 210 )  M 13 01090

 ( 220 )  2013.04.23.

 ( 732 )  Spin Master Ltd., Toronto, Ontario (CA)

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

 ( 511 )  28 Játékok, játékszerek.

 ( 111 )  211.394

 ( 151 )  2013.11.25.

 ( 210 )  M 13 01101

 ( 220 )  2013.04.24.

 ( 732 )  K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fodor Hajnalka, Budapest

 ( 541 )  Gyógyvarázs

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  211.395

 ( 151 )  2013.11.25.

 ( 210 )  M 13 01482

 ( 220 )  2013.05.29.

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

 ( 541 )  AVOLANIDON

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.396

 ( 151 )  2013.11.25.

 ( 210 )  M 13 01483

 ( 220 )  2013.05.29.

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

 ( 541 )  BALTERODIN

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.397

 ( 151 )  2013.11.25.

 ( 210 )  M 13 01484

 ( 220 )  2013.05.29.

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

 ( 541 )  BARTOLICON

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.398

 ( 151 )  2013.11.25.

 ( 210 )  M 13 01485

 ( 220 )  2013.05.29.

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

 ( 541 )  BELSANOR

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.399

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 23. szám, 2013.12.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2613



 ( 151 )  2013.11.25.

 ( 210 )  M 13 01486

 ( 220 )  2013.05.29.

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

 ( 541 )  BICEROTIN

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.400

 ( 151 )  2013.11.25.

 ( 210 )  M 13 01487

 ( 220 )  2013.05.29.

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

 ( 541 )  BOLTYOPAM

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.401

 ( 151 )  2013.11.25.

 ( 210 )  M 13 01488

 ( 220 )  2013.05.29.

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

 ( 541 )  CARTERID

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.402

 ( 151 )  2013.11.25.

 ( 210 )  M 13 01489

 ( 220 )  2013.05.29.

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

 ( 541 )  CHEKKIL

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.403

 ( 151 )  2013.11.25.

 ( 210 )  M 13 01490

 ( 220 )  2013.05.29.

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

 ( 541 )  COBERANDO

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.404

 ( 151 )  2013.11.25.

 ( 210 )  M 13 01491

 ( 220 )  2013.05.29.

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

 ( 541 )  EXEPATHOL

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.405

 ( 151 )  2013.11.25.
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 ( 210 )  M 13 01278

 ( 220 )  2013.05.14.

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

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

  

( 591 )

 ( 511 )  9 CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.

35 Rádiós reklámozás, ennek keretében: szórólapon- és plakáton történő megjelenés(saját, avagy támogatóként,

rendezvény kapcsán), szpot-megjelenés moziban történő vetítések alkalmával, TV-szpot (támogatóként történő

megjelenés), belépőjegyen és meghívókontörténő megjelenés (a jegyiroda koncertek és egyéb események

kapcsán, a nyomtatások során használja a megjelölést), arculati megjelenés rendezvényeken (pl. molinó, roll up,

display, pult, lufi, öltözet), web-es felületen történő megjelenés (sajátkezelésű honlap, kisfilmek, sajtóanyagok),

 reklámtárgyakon történő megjelenés (pl. toll, sapka, póló, bögre).

 38 Rádióadás, rádióműsorok és rádiókapcsolat közvetítése, rádiós összeköttetés, közlés.

41 Szórakoztató és kulturális tevékenységek kizárólag rádiós szolgáltatásokkal összefüggésben és rádiós

 szolgáltatások formájában.

 ( 111 )  211.406

 ( 151 )  2013.11.25.

 ( 210 )  M 13 00685

 ( 220 )  2013.03.13.

 ( 732 )  Galambos Imre, Solymár (HU)

 Landfield&Harden Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.407

 ( 151 )  2013.11.25.

 ( 210 )  M 13 01445

 ( 220 )  2013.03.13.

 ( 732 )  Galambos Imre, Solymár (HU)

 Landfield&Harden Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  VEKTOR: Virtuális Erőmű Koncepció Telemechanikai Országos Rendszer

 ( 511 ) 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.408

 ( 151 )  2013.11.25.

 ( 210 )  M 13 01260

 ( 220 )  2013.05.10.

 ( 732 )  Österreichische Hagelversicherung VVaG, Wien (AT)
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( 546 )

 ( 511 )  36 Agrárbiztosítások.

 ( 111 )  211.409

 ( 151 )  2013.11.25.

 ( 210 )  M 13 01258

 ( 220 )  2013.05.10.

 ( 732 )  Dévényi László, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  211.410

 ( 151 )  2013.11.25.

 ( 210 )  M 13 01457

 ( 220 )  2013.05.28.

 ( 732 )  Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Vác (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tej és tejtermékek.

 ( 111 )  211.411

 ( 151 )  2013.11.25.

 ( 210 )  M 13 01663

 ( 220 )  2013.06.11.

 ( 732 )  Kartago Tours Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Czövek János, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  39 Utazásszervezés.

 ( 111 )  211.412

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01498

 ( 220 )  2013.05.29.
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 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  MONDITRON

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.413

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01499

 ( 220 )  2013.05.29.

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

 ( 541 )  DAYLINA

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.414

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01508

 ( 220 )  2013.05.29.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.415

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01509

 ( 220 )  2013.05.29.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.416

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01511

 ( 220 )  2013.05.29.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.417

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01301

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  Jakabovics Tibor János, Antigua, GT (AG)

 ( 740 )  dr. Németh Zoltán, Németh Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Exyol

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

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

 ( 111 )  211.418

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01311

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  Jakabovics Tibor János, Antigua, GT (AG)

 ( 740 )  dr. Német Zoltán, Németh Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LAVYLITES

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti

 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).

 ( 111 )  211.419

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01495

 ( 220 )  2013.05.29.

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

 ( 541 )  GROMYTACYN

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.420

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01507

 ( 220 )  2013.05.29.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.421

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01493

 ( 220 )  2013.05.29.

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

 ( 541 )  FISTILIMAR

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.422

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01503

 ( 220 )  2013.05.29.

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

  ( 546 )
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 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.423

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01510

 ( 220 )  2013.05.29.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.424

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01496

 ( 220 )  2013.05.29.

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

 ( 541 )  KLAMIVIRT

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.425

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01501

 ( 220 )  2013.05.29.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.426

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01504

 ( 220 )  2013.05.29.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.427

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 00914

 ( 220 )  2013.04.08.

 ( 732 )  GYŐRI ETO FC Labdarugó és Sportszolgáltató Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

  

( 546 )

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

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

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
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(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  211.428

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01313

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  Jakabovics Tibor János, Antigua, GT (AG)

 ( 740 )  dr. Német Zoltán, Németh Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Solvyl

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

 ( 111 )  211.429

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 00523

 ( 220 )  2013.02.28.

 ( 732 )  Pincési Endre, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Darázs Lénárd, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezen anyagokból készült termékek; tömítő-, bélelő- és

 szigetelőanyagok; nem fémből készült hajlékony csövek.

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

 fémből készült hajlékony csövek.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.430

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 00913

 ( 220 )  2013.04.08.

 ( 732 )  GYŐRI ETO FC Labdarugó és Sportszolgáltató Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest
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 ( 541 )  Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia

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

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

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

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  211.431

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 00915

 ( 220 )  2013.04.08.

 ( 732 )  GYŐRI ETO FC Labdarugó és Sportszolgáltató Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 ( 541 )  Fehér Miklós Kupa

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  211.432

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 00916

 ( 220 )  2013.04.08.

 ( 732 )  GYŐRI ETO FC Labdarugó és Sportszolgáltató Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 ( 541 )  Fehér Miklós Díj

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  211.433

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 00919

 ( 220 )  2013.04.08.

 ( 732 )  Fehér Pálma Virág, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tiber Péter, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 41 Coaching [tréning]; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; gyakorlati képzés

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

 44 Aromaterápiás szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  211.434

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01312

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  Jakabovics Tibor János, Antigua, GT (AG)

 ( 740 )  dr. Német Zoltán, Németh Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lavyl

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

 ( 111 )  211.435

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01494

 ( 220 )  2013.05.29.

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

 ( 541 )  GOMOLODIN

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.436

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01497

 ( 220 )  2013.05.29.

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

 ( 541 )  LENZETTO

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.437

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01500

 ( 220 )  2013.05.29.

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

 ( 541 )  ARANKELLE

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.438

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01502
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 ( 220 )  2013.05.29.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.439

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01506

 ( 220 )  2013.05.29.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.440

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 12 02237

 ( 220 )  2012.06.27.

 ( 732 )  "Sikér" Malomipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Boda Ildikó, Tatabánya

  

( 546 )

 ( 511 )  40 Malomipar.

 ( 111 )  211.441

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01592

 ( 220 )  2013.06.05.

 ( 732 )  VIA VAREJO S/A, Sao Caetano do Sul, SP (BR)

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

  ( 546 )

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

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

kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

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

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

működő készülékekhez; elosztó-, adagoló automaták; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó

 berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

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

asztalneműk, számítógépek, berendezések, vezetékes és mobiltelefonok, berendezés és számítógép alkatrészek,

szerszámok, ékszerek, bútorok, parfümök,órák, ruházati cikkek, szőnyegek, háztartási eszközök kereskedelmi

forgalmazása, exportálása és importálása; kereskedelmi reprezentációs szolgáltatások, reklámozási szolgáltatások

 és reklámozás.

 ( 111 )  211.442

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01598

 ( 220 )  2013.06.06.

 ( 732 )  Fonte Viva Kft., Kaposvár (HU)
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 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

 (kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 ( 111 )  211.443

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01407

 ( 220 )  2013.05.23.

 ( 732 )  Vass László Kézimunka Cipőkészítő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vígh Károly, Vígh Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Cipők.

 ( 111 )  211.444

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01402

 ( 220 )  2013.05.22.

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

  

( 546 )

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

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

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

 ( 111 )  211.445

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01021

 ( 220 )  2013.04.17.

 ( 732 )  ABSOLUT Naptárkiadó Reklám és Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ács Andrea, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Füzetek; naptárak.
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 ( 111 )  211.446

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01002

 ( 220 )  2013.04.16.

 ( 732 )  General Mechatronics Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  General Mechatronics

 ( 511 ) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,

 keltetőgépek; árusító automaták (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

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

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

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

 számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.447

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01393

 ( 220 )  2013.05.17.

 ( 732 )  Hetzmann Gyula, Vértesszőlős (HU)

 ( 541 )  HETZMANN AUTÓSISKOLA

 ( 511 )  41 Járművezető képzés.

 ( 111 )  211.448

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 00614

 ( 220 )  2013.03.07.

 ( 732 )  Palotás János 75%, Budapest (HU)

 Dominium Vini Kft. 25%, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklám- és marketingtevékenység, beleértve az ezekkel összefüggő nyereményjátékok és vetélkedők

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

 reklámtevékenység.

 38 Nyereményjátékok összeköttetések és közlések távközlési szolgáltatások útján.

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

 nyereményjátékok szervezése és vetélkedők lebonyolítása.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 23. szám, 2013.12.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2625



 ( 111 )  211.449

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 00244

 ( 220 )  2013.01.29.

 ( 732 )  MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

 ( 541 )  tv2doktor

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.450

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01599

 ( 220 )  2013.06.06.

 ( 732 )  Fonte Viva Kft., Kaposvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

 (kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 ( 111 )  211.451

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01009

 ( 220 )  2013.04.16.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

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

 ( 541 )  ADPORT

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  211.453

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 00615

 ( 220 )  2013.03.07.

 ( 732 )  Palotás János, Budapest (HU)

 Dominium Vini Kft., Budapest (HU)

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

 ( 511 ) 35 Reklám- és marketingtevékenység, beleértve az ezekkel összefüggő nyereményjátékok és vetélkedők

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

 reklámtevékenység.

 38 Nyereményjátékok összeköttetések és közlések távközlési szolgáltatások útján.

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

 nyereményjátékok szervezése és vetélkedők lebonyolítása.

 ( 111 )  211.454

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01396

 ( 220 )  2013.05.22.

 ( 732 )  Landfield&Harden Kft., Budapest (HU)

 Galambos Imre, Solymár (HU)

 ( 541 )  VEKTOR:Az energia iránya

 ( 511 ) 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.455

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 01200

 ( 220 )  2013.05.06.

 ( 732 )  Tudatos Lépés Kft., Pápa (HU)

 ( 541 )  Tudatos Szülők Áruháza - A gyermekfejlesztés tárháza

 ( 511 ) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  211.456

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 00631

 ( 220 )  2013.03.08.

 ( 732 )  Biser Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 25 Ruházati cikkek; sporttrikók; mezek; pólók; felsőruházat; melegítők; nadrágok;sapkák; lábszárvédők zoknik;

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

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

 termék labdarúgással kapcsolatban.
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41 Nevelés; szórakoztatás; sporttevékenységek; klubszolgáltatások; sport edzőtábori szolgáltatások;

sportrendezvények rendezése; sportversenyek szervezése; testnevelés; szakedzői szolgáltatások; minden előbb

 említett tevékenység labdarúgással kapcsolatban.

 ( 111 )  211.457

 ( 151 )  2013.11.27.

 ( 210 )  M 13 00617

 ( 220 )  2013.03.07.

 ( 732 )  Dominium Vini Kft., Budapest (HU)

 Palotás János, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklám- és marketingtevékenység, beleértve az ezekkel összefüggő nyereményjátékok és vetélkedők

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

 reklámtevékenység.

 38 Nyereményjátékok összeköttetések es közlések távköztési szolgáltatások útján.

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

 nyereményjátékok szervezése és vetélkedők lebonyolítása.

 ( 111 )  211.458

 ( 151 )  2013.11.28.

 ( 210 )  M 13 00616

 ( 220 )  2013.03.07.

 ( 732 )  Palotás János, Budapest (HU)

 Dominium Vini Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklám- és marketingtevékenység, beleértve az ezekkel összefüggő nyereményjátékok és vetélkedők

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

 reklámtevékenység.

 38 Nyereményjátékok összeköttetések és közlések távközlési szolgáltatások útján.

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

 nyereményjátékok szervezése és vetélkedők lebonyolítása.

 ( 111 )  211.459

 ( 151 )  2013.11.28.

 ( 210 )  M 13 01135

 ( 220 )  2013.04.29.

 ( 732 )  Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)
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 ( 541 )  TOLDI

 ( 511 )  32 Sörök.

 ( 111 )  211.460

 ( 151 )  2013.11.28.

 ( 210 )  M 13 01515

 ( 220 )  2013.05.29.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.461

 ( 151 )  2013.11.28.

 ( 210 )  M 13 01512

 ( 220 )  2013.05.29.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.462

 ( 151 )  2013.11.28.

 ( 210 )  M 13 01517

 ( 220 )  2013.05.29.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.463

 ( 151 )  2013.11.28.

 ( 210 )  M 13 01513

 ( 220 )  2013.05.29.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.464

 ( 151 )  2013.11.28.

 ( 210 )  M 13 01516

 ( 220 )  2013.05.29.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.465

 ( 151 )  2013.11.28.

 ( 210 )  M 13 01514

 ( 220 )  2013.05.29.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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  ( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  211.466

 ( 151 )  2013.11.28.

 ( 210 )  M 13 01331

 ( 220 )  2013.05.15.

 ( 732 )  Zengő Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rábai Zsolt, dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35 Motorsporttal kapcsolatos reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 37 Motorsporttal kapcsolatos építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  211.467

 ( 151 )  2013.11.28.

 ( 210 )  M 13 01323

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  WAGNER-PHARMA Kft., Parádsasvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Madlovits Péter,Madlovits és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DOXYPHARM

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

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

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

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

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

 ( 111 )  211.468

 ( 151 )  2013.11.28.

 ( 210 )  M 13 01326

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  WAGNER-PHARMA Kft., Parádsasvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Madlovits Péter,Madlovits és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GENTAMICIN-WAGNER

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

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

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

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

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

 ( 111 )  211.469

 ( 151 )  2013.11.28.

 ( 210 )  M 13 01325

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  WAGNER-PHARMA Kft., Parádsasvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Madlovits Péter,Madlovits és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  COTRIPHARM

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

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

 ( 111 )  211.470

 ( 151 )  2013.11.28.

 ( 210 )  M 13 01324

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  WAGNER-PHARMA Kft., Parádsasvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Madlovits Péter,Madlovits és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DIGIFUNGIN

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

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

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

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

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

 ( 111 )  211.471

 ( 151 )  2013.11.28.

 ( 210 )  M 13 01322

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  WAGNER-PHARMA Kft., Parádsasvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Madlovits Péter,Madlovits és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GASTRACID

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

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

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

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

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

 ( 111 )  211.472

 ( 151 )  2013.11.28.

 ( 210 )  M 13 01321

 ( 220 )  2013.05.14.

 ( 732 )  WAGNER-PHARMA Kft., Parádsasvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Madlovits Péter,Madlovits és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GLYCOSEPT

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

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

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

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

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

 ( 111 )  211.473

 ( 151 )  2013.11.28.

 ( 210 )  M 13 01131

 ( 220 )  2013.04.29.

 ( 732 )  Telegráf Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, Brand Way & Compass Kft., Budapest
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 ( 541 )  168 óra a hangos hetilap

 ( 511 )  9 Szoftverek, hangrögzítő szalagok, CD-rom compact lemezek.

16 Újságok, folyóiratok, könyvek, szakfolyóiratok, albumok, fényképek, grafikai reprodukciók, katalógusok,

 könyvjelzők, levelezőlapok, magazinok.

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

programok készítése; filmgyártás; elektronikus online kiadói tevékenység, nevelés, oktatás, szakmai képzés,

szórakoztatás, valamint bel- éskülpolitika vonatkozásában, továbbá magyar és nemzetközi gazdasági információ

 szolgáltatás.

42 Riporteri szolgáltatások; fotoriportok készítése; levelezési szolgáltatások; számítógépprogramok kidolgozása

 és üzemeltetése.

 ( 111 )  211.474

 ( 151 )  2013.11.28.

 ( 210 )  M 12 04408

 ( 220 )  2012.11.30.

 ( 732 )  Victofon Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Victofon - A hallás szakértője

 ( 511 )  10 Sebészeti, orvosi készülékek és műszerek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 44 Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  211.475

 ( 151 )  2013.11.28.

 ( 210 )  M 12 02083

 ( 220 )  2012.06.15.

 ( 732 )  Medicina Hungariqum Kft., Táska (HU)

 ( 740 )  Herczeg Éva, Marcali

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Magyarországról származó pálinkák.

35 Magyarországról származó pálinkákkal kapcsolatos reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi

 adminisztráció; irodai munkák.

39 Magyarországról származó pálinkákkal kapcsolatos szállítás; áruk csomagolása és raktározása;

 utazásszervezés.

 ( 111 )  211.479

 ( 151 )  2013.12.05.

 ( 210 )  M 13 00601

 ( 220 )  2013.03.06.

 ( 732 )  Pőcze Zsolt, Nagybakónak (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  9 Számítógép programok (letölthető); számítógép programok, rögzített.

 ( 111 )  211.480

 ( 151 )  2013.12.05.
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 ( 210 )  M 13 00402

 ( 220 )  2013.02.15.

 ( 732 )  COPF Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  BORDISZKÓ

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  211.481

 ( 151 )  2013.12.05.

 ( 210 )  M 13 01000

 ( 220 )  2013.04.16.

 ( 732 )  W. R. Grace & Co.-Conn., Columbia, Maryland (US)

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

 ( 541 )  GRACE

 ( 511 ) 1 Vegyi anyagok, szilícium dioxid termékek általános ipari használatra, nedvszívásra használatos exszikkátorok a

következő területeken való felhasználásra: elektronika, hőszigetelt üvegek, ablakok, műalkotások, kozmetikumok,

gyógyszerek, hűtők,kromatográfia, petrolkémiai- és kőolaj-finomító ipar, élelmiszerek, kromatográfiás oszlopok

csomagolása; gyógyszertárolókban exszikkátorok adszorbeáló anyagaként használt szilikagél; standard referencia

anyagok és származékképző reagensek; nátronmész;mikron méretű szintetikus szilika; kőolaj iparban használt

FCC katalizátorok és adalékanyagok; autógumikban használt szilícium-dioxid; precíziós öntvények

autógumikhoz és katalizátorhordozók; a kőolajiparban és a polietilén feldolgozásban használatospoliolefin

katalizátorok; vegyi feldolgozóiparban hidrogénezéshez használatos katalizátorok; fémtoleranciával és hidrogén

szelektivitással rendelkező adalékanyag benzin előállításhoz; katalizátorok hidrogénes kezeléshez, petróleum

feldolgozásánálalkalmazott hidrogénalapú eljárásokban használt katalizátorok; vegyi termékek gyógyszerészeti

termékek és fogkrémek előállításához; vegyi polírozó porok, ritkaföldfém vegyi anyagok általános ipari

használatra; kémiai katalizátorok vegyipari reakciókhoz;katalizátorok megújuló nyersanyagok üzemanyagokká és

egyéb vegyészeti termékké alakításához; molekulasziták; szilícium-dioxid élelmiszer- és italgyártáshoz, étkezési

olajfinomításhoz, etanol gyártáshoz, szerves adalékanyagok, gyanták, műanyag tartályok,filmek, festékek és

bevonatok gyártásához; blokkolásgátló-szer; kallaidálisan és csapadékként leválasztott szilícium-dioxid;

széndioxid abszorbens gyógyászati, tengerészeti és ipari használatra; ipari és tudományos célokra használt

vegyszerek; cement,beton, habarcs, falazat, spricc beton, vagy egyéb cementkötésű készítményekben illetve

felületükön felhasznált vegyszerek; cement, beton, habarcs, falazat, spricc beton, vagy egyéb cementkötésű

készítmények előállításában vagy feldolgozásában használtvegyszerek; vegyi adalékanyagok, diszpergáló- és

víztartalom csökkentő hatóanyagok cement, beton, habarcs, falazat, spricc beton, vagy egyéb cementkötésű

készítményekben illetve gyártásuk vagy feldolgozásuk során felhasznált vegyszerek; cementkötésűkészítmények

edzésére és keményítésére használt szerek; adalékanyagok és keverékek cement, beton, falazat vagy

aggregátumok gyártásában történő felhasználásra; vegyi hatóanyagok építkezési aggregátumok mosásához, vagy

jellemzőik módosításához; homok,zúzott kavics vagy kövek, fejtett kő és egyéb aggregátumok feldolgozásához

vagy gyártásához használt vegyszerek; tűzálló keverékek; égésgátló keverékek; ragasztó keverékek ipari

használatra; ragasztómézga keverékek ipari használatra; nátronmész;vízszigetelő vegyületek; ragasztóanyaggal

átitatott szőnyegek pultok, padlók és falak csempézéséhez; tapadó alapozó anyag építkezési felületekre

szigetelőszalagok, membránok, vízvetők, felragasztásához; időjárásálló polimerikus szigetelő

bevonatoképítkezési felületekre; vegyi tömítő készítmények tartályipari használatra; vegyi tömítő keverékek

vödrökhöz és tartályokhoz; vegyi tömítő szerek szimpla, dupla, tripla, vagy hengerelt varratokhoz; mesterséges és

szintetikus gyanták tartályiparihasználatra; ragasztóanyagok tartályipari használatra; vegyi készítmények

élelmiszer-, gyógyszer-, vagy italtároló edények, fedők, vagy kupakok bevonásához, vagy lezárásához; polimer,

vagy gyanta alapú anyagokból készült betétek tartályok és csomagolásoklezárásához; hőre lágyuló elasztikus

műanyagok tartályipari használatra; vegyi adalékanyagok élelmiszer-, gyógyszer- vagy italcsomagoláshoz vagy
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tartályokhoz használt polimer lezárásokhoz, tömítésekhez, vagy betétekhez; műanyagok por, paszta,

folyadék,emulzió, diszperzió, vagy granulátum formájában tartályipari használatra; oxigén abszorbeáló vegyi

anyagok élelmiszer-, gyógyszer-, vagy ital tartályokhoz, vagy csomagoláshoz készült lezárásokhoz, tömítésekhez,

betétekhez, vagy bevonatokhoz, nevezetesen,oxigén abszorbeáló komponenseket, mint pl. aszkorbát és/vagy

szulfit sókat tartalmazó vegyi összetételek, adott esetben fémkatalizátorral és aszkorbát és/vagy szulfit sókat

tartalmazó polimer gyanták, adott esetben fém katalizátorral; vegyi adalékanyagokpolimerekhez; élelmiszer-,

gyógyszer-, vagy ital csomagolások vagy tartályok lezárásához, tömítéséhez, vagy béleléséhez használt polimerek

súrlódási együtthatóját módosító vegyi adalékanyagok; cement és beton előállításához és kezeléséhez használt, az

 1.nemzetközi áruosztályba tartozó vegyianyagok.

2 Korróziógátló filmrétegekben és bevonatokban használatos szilícium-dioxid; korróziógátló készítmények;

festéksűrítő anyagok; kötőanyagok festékekhez; ragasztóanyagok festékekhez; mázak, festékek, lakkok és tűzálló

festékek, pigmentek és színezők,védőanyagok fémekhez, sűrítő anyagok festékekhez, kötőanyagok festékekhez;

 bevonatok, festékek és alapozók; tűzálló festékek.

7 Vegyi anyagok tisztítására, eloszlatására és/vagy szűrésére használt gépek; kromatográfiás oszlopok töltésére

 használt gépek.

9 Kromatográfiát alkalmazó tudományos berendezések vegyületek elválasztására, ideértve a tudományos

berendezések detektorait, adatfeldolgozó berendezéseit, számítógép szoftvereit, patronokat és oszlopokat,

pumpákat, UV és fényszóródás detektorokat,injektorokat, keverőket, szelepeket, szenzorokat, szűrőket,

frakciószedőket, számítógépeket és számítógép munkaállomásokat, nyomásmérőket és szabályzókat, tartályokat,

fiolákat, csöveket és szerelvényeket, burkolatokat; berendezések aminta-előkészítéshez és az elválasztott

vegyületek feldolgozásához; szilárd fázisú extrakciós oszlopok és patronok, alkatrészek és kellékek valamennyi

 fenti áruhoz.

10 Kálcium-hidroxid alapú széndioxid abszorbens patronok orvosi műszerekhez, nevezetesen lélegeztető

rendszerekhez, bányászati biztonsági berendezésekhez és víz alatti lélegeztetőkhöz, ventilátorokhoz és

 aneszteziológiai berendezésekhez.

 11 Kromatográfiai berendezések ipari célokra.

17 Vízálló membránok; tömítő vegyületek illesztékekhez; építőiparban használt ragasztó szalagok, ragasztó sávok

víz elvezetéséhez vagy vízszigeteléshez; nyílászáró szigetelő gumik; vízszigetelő szalagok; szigetelő vegyületek;

tömítővegyületek; vízzárógyűrűk; nedvesség szigetelő anyagok; vízálló csomagolóanyagok; gumi, vagy műanyag

tömítőanyagok; csomagoló [kipárnázó,vagy kitömő] anyagok gumiból, vagy műanyagból; szigetelő anyagok;

töltőanyagok dilatációs résekhez; illeszték burkolók; tömítőanyagok;szivárgás gátló anyagok; vegyi anyagok

javításhoz; műanyag filmek nem csomagolás céljára; tömítések; anyagok épületek szigetelésére nedvesség ellen;

műgyanták; félkész termékek; öntapadó szalagok, nem irodai, orvosi vagy háztartási célokra;

 műgyanták;öntapadó szalagok, nem irodai, orvosi vagy háztartási célokra.

19 Nem fémből készült építőanyagok; épületekhez és építőmérnöki tevékenységekhez, építkezésekhez és

javításokhoz használt anyagok; bitumen vagy szintetikus polimer alapú bevonatok tetőkhöz, deszkaburkolatokhoz

és épületek alapozásához; vízvetők háztetőkre;vízvetők ablakokra és ajtókra; cementkötésű tűzálló anyagok acél

padlózatokhoz és gerendákhoz, betonfelületekhez és egyéb építőanyagokhoz; tűz terjedését késleltető

építőanyagok; építőanyagok, természetes és műkövek, cement és mészkő, vakolat, habarcs éssóder; agyag-, vagy

cement csövek; anyagok útépítéshez; aszfalt, szurok és bitumen; vízálló membránok; tetőszigetelő rétegek;

szigetelőanyagok építkezésekhez, vagy építőmérnöki tevékenységekhez; vízszigetelő elemek; nem fém anyagok

épületek, vagy mérnökiszerkezetek illesztékeinek, vagy nyílásainak szigeteléséhez, vagy tömítéséhez; műanyag

fóliák építészeti, vagy mérnöki szerkezetekhez; párazáró fólia; fröccsöntött műanyag fóliák építészeti, vagy

 mérnöki szerkezetek vízelvezetéséhez.

 22 Polimer szálak betonban, habarcsban, vagy falazatban történő alkalmazásra.

37 Tanácsadás építkezési vállalkozók vagy kereskedők, a szerelő iparban, és építőmérnöki szakterületeken

 dolgozók számára.

42 Forgalmazói szolgáltatások a kromatográfia területén; műszaki tanácsadás a vegyészet, bio gyógyászat,
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építkezések és szerelések, építőmérnöki tevékenységek, vízkezelés, katalizátorok, építkezési termékek,

csomagolóanyagok és film bevonatok, speciálispolimerek, palack-, doboz- és tartályszigetelő és lezáróelemek,

katalizátorok és bio növényvédőszerek területén; vegyészeti laboratóriumi szolgáltatások; kémiai analízis

szolgáltatások; építészeti termékek vegyi összetételét, adalékanyagokat ésteljesítmény jellemzőket meghatározó

 szolgáltatások; csomagolás tervezési szolgáltatások mások részére.

 ( 111 )  211.482

 ( 151 )  2013.12.05.

 ( 210 )  M 13 01390

 ( 220 )  2013.05.21.

 ( 732 )  GOLDI-MÓDI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ráckeve (HU)

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

 ( 541 )  GOLDI

 ( 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).

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

12 Alkatrészek szárazföldi és légi járművekhez és közlekedési eszközökhöz; kontaktor érintkezők,

mikrokapcsolók; speciális felfogatócsavar mikrokapcsolóhoz; görgők mikrokapcsolóhoz; nagyteljesítményű

ellenállások; változtatható ellenállás; réz fonatokjárművek elektromos alkatrészeihez; réz átkötőszalagok

járművek elektromos alkatrészeihez; tirisztorok, tirisztor blokkok; jel és energia átalakítók; vezetőállási

vezérlőegységek; fénycső inverterek; csúszásmentes műanyag padlók; szakaszkapcsolók,mikrokapcsolók, réz

érintkezők ipari ezüsttel forrasztva, ívoltó kamrák azbesztmentes pala és műanyag alapanyagokból, ívoltó szaruk,

 ívfúvó toldalékok.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; az előbbiek mindegyike

szárazföldi és légi járművekhez és közlekedési eszközökhöz gyártott alkatrészekkel, kontaktor érintkezőkkel,

mikrokapcsolókkal, mikrokapcsolóhoz valóspeciális felfogatócsavarokkal, mikrokapcsolóhoz való görgőkkel,

nagyteljesítményű ellenállásokkal, változtatható ellenállásokkal, járművek elektromos alkatrészeihez való réz

fonatokkal, járművek elektromos alkatrészeihez való réz átkötőszalagokkal,tirisztorokkal, tirisztor blokkokkal,

jel- és energia átalakítókkal, vezetőállási vezérlőegységekkel, fénycső inverterekkel, csúszásmentes műanyag

padlókkal, szakaszkapcsolókkal, réz érintkezőkkel, azbesztmentes pala és műanyag alapanyagokból készültívoltó

 kamrákkal, ívoltó szarukkal, ívfúvó toldalékokkal kapcsolatban.

 37 Szárazföldi és légi járművek és közlekedési eszközök és ezek részeinek javítása, felújítása.

 ( 111 )  211.483

 ( 151 )  2013.12.05.

 ( 210 )  M 13 00895

 ( 220 )  2013.04.05.

 ( 732 )  Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  VITAMINTÁR

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
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32 Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  211.484

 ( 151 )  2013.12.05.

 ( 210 )  M 11 03844

 ( 220 )  2011.12.01.

 ( 732 )  Grozdics Gabriella, Pécs (HU)

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

 ( 541 )  Pro-CashOnline

 ( 511 ) 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

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

 ( 111 )  211.485

 ( 151 )  2013.12.05.

 ( 210 )  M 11 03845

 ( 220 )  2011.12.01.

 ( 732 )  Grozdics Gabriella, Pécs (HU)

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

 ( 541 )  ProOnline

 ( 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.

 ( 111 )  211.486

 ( 151 )  2013.12.05.

 ( 210 )  M 13 01082

 ( 220 )  2013.04.23.

 ( 732 )  Börönte Dóra, Szentes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  211.487

 ( 151 )  2013.12.05.

 ( 210 )  M 13 01083

 ( 220 )  2013.04.23.

 ( 732 )  Bognár Nándor, Budapest (HU)

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 23. szám, 2013.12.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2636



 ( 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).

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).

 ( 111 )  211.488

 ( 151 )  2013.12.05.

 ( 210 )  M 13 01086

 ( 220 )  2013.04.23.

 ( 732 )  Duna-Dráva Cement Kft., Vác (HU)

 ( 740 )  dr. Sztankó Ágnes, Kulcsár és Sztankó Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 19 Cement, cementlapok, beton, padlók nem fémből, járólapok nem fémből, burkolólapok építéshez nem fémből,

burkolólemezek nem fémből, burkolólapok nem fémből, bevonatok (építőanyagok), belső borítólemezek nem

 fémből építési célokra, tűzálló építőanyagok nemfémből.

42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezési kutatási tevékenység;

 minőségellenőrzés, műszaki szakértői tevékenység, műszaki kutatás, építészet.

 ( 111 )  211.489

 ( 151 )  2013.12.05.

 ( 210 )  M 13 01088

 ( 220 )  2013.04.23.

 ( 732 )  Méreten kívül Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

 ( 111 )  211.490

 ( 151 )  2013.12.05.

 ( 210 )  M 13 01092

 ( 220 )  2013.04.24.

 ( 732 )  Backshop Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30 Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények, élesztő, sütőporok; só.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  211.491

 ( 151 )  2013.12.05.

 ( 210 )  M 13 01093

 ( 220 )  2013.04.24.

 ( 732 )  Backshop Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények, élesztő, sütőporok; só.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  211.492

 ( 151 )  2013.12.05.

 ( 210 )  M 13 01094

 ( 220 )  2013.04.24.

 ( 732 )  Backshop Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények, élesztő, sütőporok; só.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  211.493

 ( 151 )  2013.12.05.

 ( 210 )  M 13 01095

 ( 220 )  2013.04.24.

 ( 732 )  Backshop Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30 Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények, élesztő, sütőporok; só.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  211.494

 ( 151 )  2013.12.05.

 ( 210 )  M 13 01096

 ( 220 )  2013.04.24.

 ( 732 )  Lachmann István, Csopak (HU)

 Lachmann Renáta, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Gábor, Győr

  ( 591 )

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

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

 ( 111 )  211.495

 ( 151 )  2013.12.05.

 ( 210 )  M 13 01097

 ( 220 )  2013.04.24.

 ( 732 )  Körös-Maros Vidékfejlesztési és Ökogazdálkodási Alapítvány, Gyula (HU)

 ( 541 )  Gyulavári Kastélynapok

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

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  211.496

 ( 151 )  2013.12.05.

 ( 210 )  M 13 01280

 ( 220 )  2013.05.14.

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

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

 ( 541 )  Budapest kedvencei változatosan

 ( 511 ) 9 CD-ROM (kompakt) lemezek, hangfelvételhordozók, hanglemezek, kompakt lemezek(audio-video), letölthető

 zenei fájlok, rádiókészülékek.

35 Rádiós reklámozás, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése,

 reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, marketing.

 38 Rádióadás, rádióadás(műsorszórás), elektronikus levelezés, e-mail.

41 Rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás,

riporteri szolgáltatások, szórakoztatás, zene összeállítása, zenei produkciók. 

A rovat 200 darab közlést tartalmaz. 
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