
Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  213.078

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 14 01642

 ( 220 )  2014.05.22.

 ( 732 )  Istenhegyi Géndiagnosztika Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; kórházi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; nőgyógyászati szolgáltatások;

egészségügyi tanácsadás; egészségügyi szűrések; terhességvizsgáló szolgáltatások; szaporodással, genetikával,

nőgyógyászattal és szülészettelfoglalkozó orvosi intézmény szolgáltatásai; ultrahangos berendezést használó

 gyógyászati és terápiás kezelésekhez, valamint ellenőrzéshez kapcsolódó szolgáltatások.

 ( 111 )  213.079

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 14 01783

 ( 220 )  2014.06.05.

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

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Erdészeti vegyi termékek, kivéve a gombaölő, gyomirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; kertészeti

vegyszerek, a gombaölő, gyomirtó, rovarirtó és parazitaölő szerek kivételével; mezőgazdasági vegyszerek, kivéve

a gombaölő, gyomirtó, növényirtó, rovarölőés parazitaölő szereket; gabonaüszög elleni vegyi termékek,

szőlőbetegségek elleni vegyi termékek, vegyi adalékanyagok gombaölő szerekhez, zöldségfélék csírázását gátló

 termékek, talajkondicionáló vegyi termékek.

5    Növényvédő szerek, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, rovarölőszerek, peszticidek,

inszekticidek, gyomirtó szerek (herbicidek) és gombaölő szerek (fungicidek), parazitaölő szerek, féregirtó szerek,

 mindezek használata a mezőgazdaságban.

 16    Csomagolópapír, dobozok kartonból vagy papírból, fedelek, kötések, borítók [papíráruk], műanyag

buboréklemezek csomagoláshoz vagy kiszereléshez, műanyagfóliák csomagolásra, palackcsomagoló anyagok

kartonból vagy papírból, palackokhoz csomagolóanyagokkartonból vagy papírból, viszkózalemezek

csomagolásra, zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból, folyékony és szilárd növényvédő szer

 gyűjtőcsomagolása.

 ( 111 )  213.080

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 14 01785

 ( 220 )  2014.06.05.

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

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 1    Erdészeti vegyi termékek, kivéve a gombaölő, gyomirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; kertészeti

vegyszerek, a gombaölő, gyomirtó, rovarirtó és parazitaölő szerek kivételével; mezőgazdasági vegyszerek, kivéve

a gombaölő, gyomirtó, növényirtó, rovarölőés parazitaölő szereket; gabonaüszög elleni vegyi termékek,

szőlőbetegségek elleni vegyi termékek, vegyi adalékanyagok gombaölő szerekhez, zöldségfélék csírázását gátló

 termékek, talajkondicionáló vegyi termékek.

5    Féregirtó készítmények; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, beleértve a rovarirtó szereket,

 gyomirtó szereket (herbicidek) és gombaölő szereket és rovarölő szerek mezőgazdasági alkalmazásra.

 16    Csomagolópapír, dobozok kartonból vagy papírból, fedelek, kötések, borítók [papíráruk], műanyag

buboréklemezek csomagoláshoz vagy kiszereléshez, műanyagfóliák csomagolásra, palackcsomagoló anyagok

kartonból vagy papírból, palackokhoz csomagolóanyagokkartonból vagy papírból, viszkózalemezek

csomagolásra, zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból, folyékony és szilárd növényvédő szer

 gyűjtőcsomagolása.

 ( 111 )  213.081

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 14 01919

 ( 220 )  2014.06.19.

 ( 732 )  Mátrai Gyógyintézet, Mátraháza (HU)

 ( 740 )  dr. Vizeli Kornél, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Autóbérlés; autóbusz-közlekedés; betegszállítás; gépkocsival történő szállítás; helyfoglalás szállítással

kapcsolatban; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; látogatások tervezése turistáknak;

 személyszállítás; személyszállítástaxival; utaskísérés; utasszállítás; utazásszervezés; vízi utazások szervezése.

 43    Átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás

szállodákban; kávéházak; motelek; nyugdíjas otthonok; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; szálláshely

lefoglalása (időleges);szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; turistaházak;

 vendéglátóipar.

 44    Alkoholbetegek elvonó kezelése; alternatív orvosi szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások;

beszédterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi

szolgáltatások; egészségügyi tanácsadás;fizi(k)oterápia; fodrászszalonok; fogászat; fogszabályozási

szolgáltatások; gyantás szőrtelenítés; gyógyhelyek szolgáltatásai; gyógyszerészek szolgáltatásai [receptek

elkészítése]; gyógyszerészeti tanácsadás; hajbeültetés; hátgerincmasszázzsal gyógyítás;klinikák; kórházi

szolgáltatások; közfürdők higiéniai célokra; laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások;

manikűrszolgáltatások; masszázs; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai; orvosi

klinikák szolgáltatásai; orvosirendelők; orvosi szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére; plasztikai

sebészek szolgáltatásai; plasztikai sebészet; pszichológus szolgáltatásai; szanatóriumok; szauna szolgáltatások;

szépségszalonok; szociális otthonok; szolárium szolgáltatások;szülésznők szolgáltatásai; távgyógyászati

 szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; tetoválás; törökfürdők; vérbanki szolgáltatások.

 ( 111 )  213.175

 ( 151 )  2014.07.28.

 ( 210 )  M 14 01784

 ( 220 )  2014.06.05.
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 ( 732 )  Cheminova Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Féregirtó készítmények; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, beleértve a rovarirtó szereket,

gyomirtó szereket (herbicidek) és gombaölő szereket (fungicidek) és rovarölőszerek mezőgazdasági

 alkalmazásra.

 16    Csomagolópapír, dobozok kartonból vagy papírból, fedelek, kötések, boríték [papíráruk], műanyag

buboréklemezek csomagoláshoz vagy kiszereléshez, műanyagfóliák csomagolásra, palackcsomagoló anyagok

kartonból vagy papírból, palackokhoz csomagolóanyagokkartonból vagy papírból, viszkózalemezek

 csomagolásra, zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból, növényvédőszer gyűjtőcsomagolása.

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 
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