
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  207.251

 ( 151 )  2012.09.06.

 ( 210 )  M 11 01947

 ( 220 )  2011.06.20.

 ( 732 )  MyCoach Szolgáltató Kft., 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 (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41 Nevelés, szakmai képzés; kivéve mindenfajta sporttal kapcsolatos vagy sportolási tárgyú nevelési és képzési

 szolgáltatást.

 ( 111 )  207.585

 ( 151 )  2012.10.12.

 ( 210 )  M 11 01865

 ( 220 )  2011.06.14.

 ( 732 )  CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)

 ( 541 )  Optilux

 ( 511 )  3 Mosóporok és folyékony mosószerek, ruhaöblitők.

 ( 111 )  207.586

 ( 151 )  2012.10.12.

 ( 210 )  M 11 04048

 ( 220 )  2011.12.19.

 ( 732 )  Karsai Edina, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kéri Marianna ügyvéd, dr.Kéri-dr.Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

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.

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 )  207.667

 ( 151 )  2012.10.17.

 ( 210 )  M 12 00400

 ( 220 )  2012.02.09.

 ( 732 )  QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Egri Zoltán, EGRI és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.668

 ( 151 )  2012.10.17.

 ( 210 )  M 12 00401

 ( 220 )  2012.02.09.

 ( 732 )  QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Zoltán, EGRI és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  207.669

 ( 151 )  2012.10.17.

 ( 210 )  M 12 00403

 ( 220 )  2012.02.09.

 ( 732 )  QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Zoltán, EGRI és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.670

 ( 151 )  2012.10.17.

 ( 210 )  M 12 00404

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 23. szám, 2012.12.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2512



 ( 220 )  2012.02.09.

 ( 732 )  QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Zoltán, EGRI és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.671

 ( 151 )  2012.10.17.

 ( 210 )  M 12 00405

 ( 220 )  2012.02.09.

 ( 732 )  QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Zoltán, EGRI és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.672

 ( 151 )  2012.10.17.

 ( 210 )  M 12 00407

 ( 220 )  2012.02.09.

 ( 732 )  QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Zoltán, EGRI és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.673
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 ( 151 )  2012.10.17.

 ( 210 )  M 12 00408

 ( 220 )  2012.02.09.

 ( 732 )  QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Zoltán, EGRI és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.772

 ( 151 )  2012.10.29.

 ( 210 )  M 11 03045

 ( 220 )  2011.09.28.

 ( 732 )  Tóthné Koós Viktória Katalin, Budapest (HU)

 ( 541 )  ARCJÓGA

 ( 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).

 ( 111 )  207.773

 ( 151 )  2012.10.29.

 ( 210 )  M 11 01473

 ( 220 )  2011.05.11.

 ( 732 )  PRODO VOICE STUDIO Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Lipták Eszter ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  MUSIC FM RADIO

 ( 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 )  207.774

 ( 151 )  2012.11.29.

 ( 210 )  M 12 00088

 ( 220 )  2012.01.11.

 ( 732 )  NIVELCO Ipari Elektronika Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 )  multicont

 ( 511 ) 9 Tudományos és ipari mérő- és jelző készülékek és berendezések; érzékelő, mérőjel átalakító, adatfeldolgozó,
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adattároló, kijelző és adattovábbító készülékek folyamatirányító, szabályzó és riasztó berendezésekhez;

 folyamatirányító, szabályzó ésriasztóberendezések.

 ( 111 )  207.775

 ( 151 )  2012.11.29.

 ( 210 )  M 12 00397

 ( 220 )  2012.02.08.

 ( 732 )  Kovács Ádám, Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  Frey Julianna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, különösen permetezőszerek, komposzt, trágyák és

 keverékeiből előállított készítmények.

 16 Nyomtatványok, műanyag zsákok csomagoláshoz.

 44 Növénytermesztési szolgáltatások; növénytermesztési tanácsadás.

 ( 111 )  207.776

 ( 151 )  2012.11.29.

 ( 210 )  M 12 00409

 ( 220 )  2012.02.09.

 ( 732 )  Kovács László, Takácsi (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Porok szénsavas italokhoz.

 ( 111 )  207.777

 ( 151 )  2012.11.29.

 ( 210 )  M 12 00555

 ( 220 )  2012.02.22.

 ( 732 )  A és A Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.

 36 Ingatlanügyletek.

 ( 111 )  207.778

 ( 151 )  2012.11.29.

 ( 210 )  M 12 00556

 ( 220 )  2012.02.22.
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 ( 732 )  A és A Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36 Ingatlanügyletek.

 44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  207.779

 ( 151 )  2012.11.29.

 ( 210 )  M 12 00559

 ( 220 )  2012.02.22.

 ( 732 )  Natura Margarin Kft., Tatabánya (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Étkezési olajok és zsírok; margarinok.

 30 Mártások, folyékony fűszeres salátaöntetek.

 ( 111 )  207.781

 ( 151 )  2012.11.29.

 ( 210 )  M 12 00564

 ( 220 )  2012.02.22.

 ( 732 )  ABO MIX Takarmányipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság "cs.a", Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  PIGOZIN

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti- állatgyógyászati termékek, orvosságok állatgyógyászati használatra.

 31 Állati táp; állati táp kiegészítők.

 ( 111 )  207.782

 ( 151 )  2012.11.29.

 ( 210 )  M 12 00565

 ( 220 )  2012.02.22.

 ( 732 )  Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  Spotline

 ( 511 )  5 Bolha- és kullancsirtó készítmény állatok részére.

 ( 111 )  207.783

 ( 151 )  2012.11.29.

 ( 210 )  M 12 00566

 ( 220 )  2012.02.22.

 ( 732 )  Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  ALFIpro

 ( 511 )  5 Bolha- és kullancsirtó készítmény állatok részére.

 ( 111 )  207.784

 ( 151 )  2012.11.30.

 ( 210 )  M 12 00567
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 ( 220 )  2012.02.22.

 ( 732 )  Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  FiproTech

 ( 511 )  5 Bolha- és kullancsirtó készítmény állatok részére.

 ( 111 )  207.787

 ( 151 )  2012.11.29.

 ( 210 )  M 12 00725

 ( 220 )  2012.03.05.

 ( 732 )  ALVEOLA Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  X-EPIL

 ( 511 ) 3 Dezodorok emberek vagy állatok részére, tusoló készítmények személyes tisztálkodásra, vagy dezodoráló

célokra (toalettszerek), krémek kozmetikai célokra, borotválkozó készítmények, szappan, papír zsebkendők

 átitatva kozmetikai krémekkel.

5 Vegyi készitmények gyógyszerészeti célokra, menstruációs kötések, menstruációs bugyik, menstruációs

tamponok, terhesség (vegyi készítmények a terhesség diagnosztizálására), egészségügyi bugyik, egészségügyi

tamponok, egészségügyi betétek, egészségügyinadrágok, egészségügyi tamponok, egészségügyi kendők, papír

 zsebkendők átitatva gyógyszerészeti krémekkel, hüvelymosók.

8 Szőrtelenítő eszközök (elektromos és nem elektromos), hajnyíró gépek, borotvapengék, borotvatok, borotvák

 (elektromos vagy nem elektromos), borotválkozó készletek.

 ( 111 )  207.788

 ( 151 )  2012.11.29.

 ( 210 )  M 12 00727

 ( 220 )  2012.03.05.

 ( 732 ) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), NEW

 YORK, New York állam (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Nyomtatott anyag, nevezetesen információs adatlapok, tájékoztató nyomtatványok, tájékoztató brosúrák,

 tájékoztató pamfletek, tájékoztató szórólapok rákmegelőző gyógyszerekre és kezelésre vonatkozóan.

41 Oktatás, nevezetesen osztályok, szemináriumok, konferenciák és szakmai műhelyek lebonyolítása a rák

 területére vonatkozóan.

 ( 111 )  207.789

 ( 151 )  2012.11.29.

 ( 210 )  M 12 00731

 ( 220 )  2012.03.06.

 ( 732 )  Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42 Kutatás és fejlesztés mások részére; tudományos laboratóriumi szolgáltatások.

 ( 111 )  207.790

 ( 151 )  2012.11.29.

 ( 210 )  M 12 00796
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 ( 220 )  2012.03.09.

 ( 732 )  POS Media B.V., NL-7552 JR Hengelo OV (NL)

 ( 740 )  dr. Misik Zoltán, Budapest

  ( 546 )

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

osztályba tartozó tennékek különösen hirdetési és reklámcélra hirdetőtáblák papírból vagy kartonból plakátok,

falragaszok papírból vagy kartonból;nyomtatványok; magazinok, időszaki lapok; hírlevelek; grafikus

 ábrázolások; katalógusok; prospektusok; poszterek; könyvek.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

eladási propaganda mások számára; hirdetéseklevélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak

készítése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvéleménykutatás; kutatásokügyletekkel kapcsolatban;

manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének

kereskedelmi adminisztrációja; outsourcing szolgáltatások [üzleti segitségnyújtás]; piaci tanulmányok;

piackutatás; rádiósreklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok. áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése;

reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegekpublikálása; reklámszövegek szerkesztése;

reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk

üzleti ügyekben; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás üzleti felvilágosítás, tájékoztatásüzleti

 információk.

42 Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, számítógépes rendszerek tervezése,

 számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép programozás.

 ( 111 )  207.834

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 00542

 ( 220 )  2012.02.21.

 ( 732 )  Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs jogtanácsos, Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár

 ( 541 )  ALFI DOG

 ( 511 )  3 Fogápoló szerek állatoknak; kozmetikai szerek állatoknak; szépségápoló termékek állatoknak.

5 Állatgyógyászati termékek és egészségügyi készítmények háziállatoknak; gyógyászati adalékok

 takarmányokhoz; sebkötöző anyag; kutyalemosó szerek; kutyamosdató szerek.

31 Alom állatok számára; állateledelek, takarmányok, rágcsálnivalók állatoknak, például rágócsontok; italok

 állatoknak.

 ( 111 )  207.835

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 00902

 ( 220 )  2012.03.20.

 ( 732 )  Szántó Dániel, Budapest (HU)

 ( 541 )  MIAMI SUMMER

 ( 511 )  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 )  207.836

 ( 151 )  2012.11.05.
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 ( 210 )  M 12 01224

 ( 220 )  2012.04.12.

 ( 732 )  Várkonyi Krisztina, Nagykanizsa (HU)

 ( 541 )  MenDan

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.837

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01118

 ( 220 )  2012.04.03.

 ( 732 )  IPS-Gyermekszem Kft., Solymár (HU)

 ( 740 )  Jankura János, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37 Játszótéri eszközök építése; építkezéssel vagy meglévő építményekkel kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  207.838

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01515

 ( 220 )  2012.05.04.

 ( 732 )  Naracom Informatikai Kft., Kisvárda (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 38 Elektronikus levelezés, e-mail; hangposta szolgáltatások; hozzáférési idő bérlése világméretű számítógépes

hálózatokhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben; kábeltelevíziós műsorszórás; közlések üvegszálas

hálózatok útján; modemek kölcsönzése;számítógép terminálok közötti összeköttetések; távközlési berendezések

kölcsönzése; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; telefonok kölcsönzése;

 telefon-összeköttetések; telefon-szolgáltatások; telexszolgáltatások.

 ( 111 )  207.839

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01532

 ( 220 )  2012.05.07.

 ( 732 )  ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BALTAZAR

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

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

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

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.840

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01197

 ( 220 )  2012.04.10.

 ( 732 )  Baumit Építőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft., Dorog (HU)

 ( 740 )  dr. Bán Dániel, Perényi és Bán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Baumit Life. Új Vakolat Színvilág.

 ( 511 ) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és

szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

19 Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.841

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01315

 ( 220 )  2012.04.18.

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

 ( 541 )  Három kívánság

 ( 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 )  207.842

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01278

 ( 220 )  2012.04.17.

 ( 732 )  A64 Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)

  ( 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).

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 )  207.843

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01255
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 ( 220 )  2012.04.13.

 ( 732 )  Molnár Enikő, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Mágneses adathordozók, (DVD), elektronikus adathordozók.

 25 Ruházati cikkek, cipők, ruházat, ruhaneműk.

41 Sport- és kulturális tevékenység; egészségvédő klubok szolgáltatásai; fitnesztanfolyamok vezetése; oktatás;

 személyes edzői szolgáltatások [fitnesz]; testnevelés; tornatanítás.

 ( 111 )  207.844

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01196

 ( 220 )  2012.04.10.

 ( 732 )  Baumit Építőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft., Dorog (HU)

 ( 740 )  dr. Bán Dániel, Perényi és Bán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Baumit Life. Új színvilág a színesebb életért.

 ( 511 ) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és

szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

19 Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 ( 111 )  207.845

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01195

 ( 220 )  2012.04.10.

 ( 732 )  Engi Xénia Petronella, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Puja János Attila, Dr. Puja Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.846

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01181
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 ( 220 )  2012.04.06.

 ( 732 )  Ceva Santé Animale, Libourne (FR)

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

 ( 541 )  QUINOFLOX

 ( 511 )  5 Állatgyógyászati termékek.

 ( 111 )  207.942

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 00387

 ( 220 )  2012.02.08.

 ( 732 )  Kultúra & Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 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).

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

35 Reklámozás; reklámanyagok terjesztése; reklámszövegek publikálása; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások és vásárok szervezése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; szabadtéri hirdetés; kereskedelmi ügyletek;kereskedelmi adminisztráció; emléktárgyak, reklám és

ajándéktárgyak (logóval ellátott kulcstartó, mobiltelefontartó, gyertya, nyakpánt, bögre, esernyő, bevásárlótáska,

 hátizsák) forgalmazása, irodai munkák.

 ( 111 )  207.957

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 01892

 ( 220 )  2012.05.31.

 ( 732 )  P92 IT Solutions Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  207.958

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 01889

 ( 220 )  2012.05.31.

 ( 732 )  SCHOCO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Hunyadfalvi Balázs, Veszprém

 ( 541 )  CICERO

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

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

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

 ( 111 )  207.959

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 01888

 ( 220 )  2012.05.31.

 ( 732 )  SCHOCO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Hunyadfalvi Balázs, Veszprém

 ( 541 )  TRAMPLI

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

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

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

 ( 111 )  207.961

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 01574

 ( 220 )  2012.05.10.

 ( 732 )  Varga Zoltán, Győr (HU)

 Varga Alexandra, Pápa (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  ( 546 )

 ( 511 ) 35 Információszolgáltatás és tanácsadás szexshop termékek -beleértve, fehérnemű és egyéb ruházati-, műanyag-,

gumi termékek, játékok, videokazetták, filmek és magazinok, síkosítók, masszázsolajok, gélek - terén, mindezen

 termékek kis- és nagy, csomagküldő,valamint e-kereskedelmi szolgáltatásai.

 ( 111 )  207.962

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 01569

 ( 220 )  2012.05.10.

 ( 732 )  Pharmaweb Szolgáltató Kft., Tatabánya (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 14 Ékszerek, drágakövek és órák: achát, amulettek, díszítőtárgyak, bizsuk, arany, nyers, vert, díszdobozok,

díszek, dísztűk, dobozok, díszdobozok, drágakövek, elefántcsont ékszerek, elektromos órák, ezüst, ezüsthuzal,

ébresztőórák, ékszerdobozok, ékszerek,ékszerek borostyánból, érmék, féldrágakövek, fülbevalók, gyöngyök,

gyöngyékszerek, gyöngyszemek ékszerkészítéshez, gyűrűk, időmérő eszközök, karkötők, karórák, kronográfok,

kronométer, versenyórák, kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek, láncok,nyakláncok, bokaláncok, medalionok,

medálok, melltűk, brossok, nemesfém ötvözetek, nyakkendőtűk, nyakláncok, nyers vagy félig megmunkált

nemesfémek, olivin, óradoboz, óratok, óralap, óralánc, óramutató, óraszíj, órák, ródium, ruténium,

spillenek,stopperórák, strassz, szálak nemesfémből, szobrok, szobrocskák, tűk, zsettdíszek, nyaklánc doboz,

 fülbevaló tasak, karkötő doboz.
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18 Bőr és bőrutánzatok: bőrből készült ékszerek, bőrékszerek, bőrtáskák, bőr kiegészítők, bőrszíj, bőrtakarók,

 táskák, kézitáskák, levéltárcák, marhabőrök, útitáskák, vállszíj, zsákok.

 ( 111 )  207.963

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 01398

 ( 220 )  2012.04.24.

 ( 732 )  Horváth Vince, Fertőhomok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy

műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.964

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 01254

 ( 220 )  2012.04.13.

 ( 732 )  N-N Trópusi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dukkon Zsolt, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, fürdőruha, sapka sál.

 ( 111 )  207.965

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 01249

 ( 220 )  2012.04.13.

 ( 732 )  Igor Popovic, 21000 Split (HR)

 Toni Blaskovic, 21450 Hvar (HR)

 ( 740 )  dr. Kató Zoltán, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgálttaás).

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 )  207.966

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 00756

 ( 220 )  2012.03.07.

 ( 732 )  Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)
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 ( 740 )  Dr Fülöp Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 541 )  CAT VITAL

 ( 511 )  3 Fogápoló szerek állatoknak; kozmetikai szerek állatoknak; szépségápoló termékek állatoknak.

5 Állatgyógyászati termékek és egészségügyi készítmények háziállatoknak; gyógyászati adalékok

 takarmányokhoz; sebkötöző anyag; mosdató szerek.

 31 Állateledelek; alom állatok számára; takarmányok; rágcsálnivalók állatoknak; italok állatoknak.

 ( 111 )  207.967

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 00755

 ( 220 )  2012.03.07.

 ( 732 )  Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr Fülöp Balázs jogtanácsos, Budapest

 ( 541 )  DOG VITAL

 ( 511 )  3 Fogápoló szerek állatoknak; kozmetikai szerek állatoknak; szépségápoló termékek állatoknak.

5 Állatgyógyászati termékek és egészségügyi készítmények háziállatoknak; gyógyászati adalékok

 takarmányokhoz; sebkötöző anyag kutyalemosó szerek; kutyamosdató szerek.

 31 Állateledelek; alom állatok számára; takarmányok; rágcsálnivalók állatoknak; italok állatoknak.

 ( 111 )  207.968

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 00595

 ( 220 )  2012.02.24.

 ( 732 )  Népszabadság Kiadó és Nomdaipari Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr Németh Mónika jogtanácsos, Népszabadság Zrt., Budapest

 ( 541 )  NÉPSZABADSÁG Mérlegeljen!

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.969

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 00594

 ( 220 )  2012.02.24.

 ( 732 )  Maximo Cafe Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 43 Étterem, gyorsétterem, önkiszolgáló éttermek, melyek Olaszországból származó alapanyagokat használnak fel.

 ( 111 )  207.970

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 11 04203

 ( 220 )  2011.12.28.
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 ( 732 )  dr. Csernus Imre, Budapest (HU)

 ( 541 )  LELKI FRÖCCS

 ( 511 )  33 Borok.

41 Szórakoztatás és egyéb kulturális tevékenységek, nevelés és oktatás kivételével; irodalmi alkotások

bemutatása kulturális vagy oktatási célból; könyvkiadás; színpadi produkciók, show-műsorok, rádió- és

 televízió-műsorok, filmezés.

 43 Vendéglátás; éttermek, kávézók, borozók; szállásadás.

 ( 111 )  207.980

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 11 03274

 ( 220 )  2011.10.17.

 ( 732 )  Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Rabovszky Gábor, Kozármisleny

 ( 541 )  PIROGRÁNIT

 ( 511 ) 19 Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; nem fémből készült hordozható

 szerkezetek; nem fém emlékművek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36 Ingatlanügyletek.

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

 szolgáltatás).

 39 Utazásszervezés.

 41 Szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.

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).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.982

 ( 151 )  2012.11.28.

 ( 210 )  M 11 03374

 ( 220 )  2011.10.20.

 ( 732 ) Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, Budapest

 (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 41 Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális ésnevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk;

oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk; sportversenyek rendezése; szabadidős

szolgáltatások nyújtása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;szövegek kiadása (nem reklámcélú);

versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; élő előadások bemutatása; elektronikus desktop kiadói

 tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása.

 ( 111 )  207.983

 ( 151 )  2012.11.29.
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 ( 210 )  M 11 03370

 ( 220 )  2011.10.20.

 ( 732 )  Csobolyáné Zombory Andrea, Dunaharaszti (HU)

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

  

( 546 )

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

35 Ruházati cikkek, cipők, kalapárukkal való kereskedelem (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.984

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01841

 ( 220 )  2012.05.29.

 ( 732 )  Egrokorr Zrt., Érd (HU)

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

 ( 541 )  RENOVA

 ( 511 ) 1 Hígítók és oldószerek; ipari, tudományos, vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták és műanyagok; ipari

 rendeltetésű ragasztóanyagok.

2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló, fakonzerváló szerek; bevonóanyagok, valamint festő- és színező

anyagok, tűzálló festékek, üvegkittek, valamint zománcok; nyers természetes gyanták; színezékek; porfestékek,

 pigmentek.

 4 Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek.

 ( 111 )  207.985

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01907

 ( 220 )  2012.06.01.

 ( 732 )  Speedshop Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Katalin, Dr. Balázs Katalin Ügyvédi iroda, Budapest

 ( 541 )  www.arzuzda.hu

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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 )  207.986

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01774

 ( 220 )  2012.05.23.

 ( 732 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

 ( 740 )  dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 30 Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok; jeges kávé; pótkávék, pótkávé kivonatok, pótkávé

alapú készítmények és italok; cikória; tea, teakivonatok, tea alapú készítmények és italok; jeges tea; maláta alapú

készítmények; cukorkaáruk,édességek, bonbonok, kandiscukrok; cukor; rágógumi; természetes édesítöszerek;

tejkaramellák, pudingok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek, szörbet (fagylalt), fagyasztott cukrászkészítmények,

fagyasztott sütemények, lágy jégkrémek, fagyasztottdesszertek, fagyasztott joghurtok; kötőanyagok jégkrémek

és/vagy vizes jégkrémek és/vagy szörbet és/vagy fagyasztott cukrászkészítmények és/vagy fagyasztott

sütemények és/vagy könnyű jégkrémek és/vagy fagyasztott desszertek és/vagy fagyasztott joghurtokkészítéséhez;

méz és mézpótlók; gabonafélék reggelire, müzli, kukoricapelyhek, gabonapehely-szeletek, fogyasztásra kész

gabonafélék; gabonakészítmények; rizs, tésztafélék, metélt tészta, nudli, galuska; rizs, liszt vagy gabona alapú

élelmiszerek,készételek formájában is; pizzák; szendvicsek; étkezési tésztakeverék és konyhakész kenyértészta;

szószok; szója szósz; ketchup; aromatizáló vagy fűszerező készítmények ételekhez, ehető fűszerek, fűszerek,

 ízesítők, salátaöntetek, majonéz; mustár; ecet.

 43 Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  207.987

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01581

 ( 220 )  2012.05.10.

 ( 732 )  VALÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft., Kunszentmiklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.989

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01110

 ( 220 )  2012.04.02.

 ( 732 )  PatikaCenter Szervező és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fazekas Dóra, Budapest

 ( 541 )  medicity

 ( 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).
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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 )  207.990

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 00969

 ( 220 )  2012.03.26.

 ( 732 )  Fodor Barnabás 50%, Budapest (HU)

 Fodor Boldizsár 50%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  14 Mandzsetta gombok, nyakkendőtű, fülbevaló, nyaklánc, gyűrű, ékszer nemesfémből.

 21 Porcelánok, porcelándíszek, fajansz, üvegáruk.

 25 Ruházati cikkek.

 ( 111 )  207.991

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01835

 ( 220 )  2012.05.25.

 ( 732 )  ALFA WASSERMANN HUNGARY Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  RYLOEL

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerek.

 ( 111 )  207.993

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01680

 ( 220 )  2012.05.17.

 ( 732 )  B.K.GROUP Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.994

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01657

 ( 220 )  2012.05.16.

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

 ( 740 )  dr. Bálint Andrea jogtanácsos, Budapest

 ( 541 )  Európai Bikini Liga

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.995

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01441

 ( 220 )  2012.04.25.

 ( 732 )  Takács Sándor, Hegyeshalom (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó szabadalmi ügyvivő, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PAPRIKA M1 HOTEL

 ( 511 )  43 Szállodai szolgáltatás, vendéglátási szolgáltatások.

 ( 111 )  207.996

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01602

 ( 220 )  2012.05.11.

 ( 732 )  Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)

  

( 546 )

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

 cikkek.

 ( 111 )  207.997

 ( 151 )  2012.11.20.

 ( 210 )  M 12 01780

 ( 220 )  2012.05.23.

 ( 732 )  PÉ-ME Építőanyag Kereskedelmi Kft., Paks (HU)

 ( 740 )  dr. Glósz Gábor, Glósz Ügyvédi Iroda, Paks

  

( 546 )

 ( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching [tréning]; golfpályák

üzemeltetése; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése;

sportpályák bérbeadása; sportversenyekrendezése; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; személyes

edzői szolgáltatások [fitnesz]; üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek

 szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; hordozható épületek bérlete; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéházak; motelek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása

(időleges); szállásügynökségek [szállodák,panziók]; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők,

üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás];

 vendéglátóipar.

 ( 111 )  207.998
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 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 11 03376

 ( 220 )  2011.10.20.

 ( 732 )  Foodnet Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Kalimera

 ( 511 ) 29 Görögországból, Ciprusról, illetve a görög nyelvterületről származó hús, hal-, baromfi- és vadhús;

húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok;

 tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajokés zsírok.

 ( 111 )  207.999

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01431

 ( 220 )  2012.04.25.

 ( 732 )  Biospin Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6 Acélrudak, acélcsövek, acélgolyók, acélhuzalok, acéllemezek, acélötvözetek, búvónyílás-fedelek fémből,

csapszegek, csavarok fémből, csavaralátétek, alátétgyűrűk fémből, csatok fémből, csatlakozók fémből,

csőbilincsek, csőelágazások fémből, csuklópántokfémből, csőtoldatok fémből, dobozok fémből, dobozok

fémzárai, dróthálók, drótkötelek, sodronykötelek, erősítő-, merevítő-anyagok fémből, fém védőszerkezetek, fém

bélésgyűrűk, fémáruk, fémcsavarok, fémdugók, fémek nyers vagy félig megmunkált állapotban,fémgyűrűk,

szorítópántok, fémhordók, fémkapcsok, fémötvözetek, fémkonténerek (tároláshoz, szállításhoz), fémtartályok,

hordótartó állványok fémből, karimák, gallérok fémből, kádak, karmantyúk, hüvelyek, könyökcsövek fémből,

csatlakozók fémből, kötésekfémből, összekapcsoló elemek fémből, reteszek, kallantyúk fémből, sasszegek

fémből, sínek fémből, szállítótálcák fémből, szelepek fémből , fúvókák fémből, tömítőfedelek fémből, ütközők

fémből, vezetősínek, terelősínek, vízvezeték szelepek fémből, zárakfémből, záró-csapszegek, zsámolyok

 (kislétrák) fémből, záróreteszek.

7 Adagolók [géprészek], ajtónyitó- és záró szerkezetek, hidraulikus [géprészek], áttételek gépekhez, betétek

szűrőgépekhez, csapágyak [géprészek], csapágybakok, csapágykonzolok gépekhez, [géprészek], csapószelepek,

szelep, csappantyúk, csapok [gépek vagymotorok részei], csatlakozások [géprészek], csúszó szerkezetek, dobok

[géprészek], dugattyúk [gépek vagy motorok részei], emelőszerkezetek [gépek], élelmiszergyártó gépek, függő

csapágytartók [géprészek], gépállványok, gépekhez lend(ítő) kerék,görgőscsapágyak, kerekek gépekhez,

kerékrendszerek, futószerkezetek gépekhez, keverőgépek, leeresztő-csapok, víztelenítő csapok,

mosóberendezések, nyomáscsökkentők (géprészek], nyomásszabályozók [géprészek], nyomószelepek

[géprészek], olajozók, zsírzók[géprészek], csévék [géprészek], rámpák, szelepek (géprészek], sziták, rosták

(gépek vagy géprészek], szűrők [gépek vagy motorok részei], tengelycsapok [géprészek], tengelyek gépekhez,

tengelykapcsolók, tengelykötések [gépek], vázak [géprészek],tömszelencék [géprészek], vákumozógépek,

 vákuumszivattyúk [gépek], vízmelegítők [géprészek].

9 Anyagvizsgáló készülékek és gépek, árammegszakítók, bekapcsolók, zárókapcsolók, csatlakozások, kábelsaruk

[villamosság], kötések (elektromos-), desztillálóberendezések tudományos használatra, elektromos ellenőrző

berendezések, elektromos csatlakozások,elektromos fermentációs készülékek [laboratóriumi], laboratóriumi
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tálcák, megfigyelő műszerek, mennyiségjelzők, mérőműszerek, mérlegek, mérőberendezések, mérőeszközök,

mérőkanalak, adagolókanalak, mérőkészülékek, nyomásmérők, röntgenfelvételek nem orvosihasználatra,

 mérőműszerek.

 ( 111 )  208.000

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01689

 ( 220 )  2012.05.17.

 ( 732 )  THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)

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

 ( 541 )  WICK GuaifenoMEd

 ( 511 )  3 Szappanok és kézmosó habok.

5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi termékek orvosi célokra, köhögés, megfázás és egyéb

légzőrendszeri rendellenességek és betegségek, valamint hasonló állapotok megelőző kezelésére és enyhítésére

szolgáló anyagok, gyógyhatású anyagot tartalmazóédességek, így torok kezelésére szolgáló cukorkák és köhögés

elleni cukorkák, torokgyulladás elleni szögletes cukorkák; gyógyszerészeti készítménnyel töltött inhalálók

köhögés, megfázás és influenza tüneteinek enyhítésére; fájdalomcsillapítók,gyógyhatású kenőcsök és krémek,

 orrsprék és orrdugulás elleni készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek.

 30 Gyógyhatású anyagot nem tartalmazó édességek, pasztillák, rágógumi.

 ( 111 )  208.001

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01128

 ( 220 )  2012.04.04.

 ( 732 )  Watchmann Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Beró Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  40 Energiatermelés.

 42 Műszaki szakértői tevékenység; kutatás és fejlesztés mások részére.

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 )  208.002

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01336

 ( 220 )  2012.04.19.

 ( 732 )  SANOFI, Paris (FR)

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

 ( 541 )  REFLU-GIT

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  208.003

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01335

 ( 220 )  2012.04.19.

 ( 732 )  SANOFI, Paris (FR)
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 ( 740 )  dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  LAXA-GIT

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  208.005

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01104

 ( 220 )  2012.04.02.

 ( 732 )  Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)

 ( 541 )  POWERTECH

 ( 511 ) 7 Kapunyitó, kapumozgató motorok és ezek elektronikus és mechanikus kiegészítői, valamint kapuk, ajtók,

sorompók, redőnyök nyitó-záró szerkezetei és ezekhez kapcsolódó alkatrészek, tartozékok, kiegészítők,

 vezérlések, elektronikák.

 ( 111 )  208.006

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01438

 ( 220 )  2012.04.25.

 ( 732 )  International Crew Ship Training Center Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.007

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01791

 ( 220 )  2012.05.24.

 ( 732 )  Európai Utazási Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jilling Mihály, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.009

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 02206

 ( 220 )  2012.06.25.

 ( 732 )  My-Street Kft., Miskolc (HU)

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

 ( 541 )  POTEMAX
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 ( 511 ) 5 Gyógynövényekből készült potencianövelő tabletta, potencianövelő táplálkozási kiegészítők, gyógynövény

 alapú potencianövelő táplálkozási kiegészítők, készítmények és anyagok.

 ( 111 )  208.010

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01117

 ( 220 )  2012.04.03.

 ( 732 )  MM Vision Group Kft., Érd (HU)

 ( 541 )  CASCADA EYEWEAR

 ( 511 )  9 Szemüvegek; napszemüvegek; szemüvegkeretek és tartozékai.

 ( 111 )  208.011

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 00543

 ( 220 )  2012.02.21.

 ( 732 )  Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs jogtanácsos, Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Budapest

 ( 541 )  ALFI CAT

 ( 511 )  3 Fogápoló szerek állatoknak; kozmetikai szerek állatoknak; szépségápoló termékek állatoknak.

5 Állatgyógyászati termékek és egészségügyi készítmények háziállatoknak; gyógyászati adalékok

 takarmányokhoz; sebkötöző anyag.

31 Állateledel; alom állatok számára, különösen macskaalom; állateledelek, takarmányok, rágcsálnivalók

 állatoknak, például rágócsontok; italok állatoknak.

 ( 111 )  208.012

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01119

 ( 220 )  2012.04.03.

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

 ( 740 )  dr. Fazekas Dóra, Budapest

 ( 541 )  Frank Júlia Konyhája - Az otthon íze

 ( 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 valamennyiáru). 

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 )  208.013

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01215

 ( 220 )  2012.04.12.

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

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

 ( 541 )  Törley Orfeum Rosé

 ( 511 )  33 Borok és pezsgők.
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 ( 111 )  208.014

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01218

 ( 220 )  2012.04.12.

 ( 732 )  Kovácsvölgyi Hajnalka, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

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 )  208.015

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01221

 ( 220 )  2012.04.12.

 ( 732 )  Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gombár Zsolt, Budapest

  

( 546 )

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

 ( 111 )  208.016

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01381

 ( 220 )  2012.04.23.

 ( 732 )  Battsa Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 41 Oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; személyes edzői szolgáltatások [fitnesz];

sportlétesítmények üzemeltetése; sport edzőtábori szolgáltatások; sportversenyek rendezése; egészségvédő klubok
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 szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesztréning]; fitnesztanfolyamok vezetése.

 44 Terápiás szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; fizi(k)oterápia.

 ( 111 )  208.017

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01382

 ( 220 )  2012.04.23.

 ( 732 )  Pianovszky Rita, Debrecen (HU)

  

( 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 valamennyiáru). 

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

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

lószerszámok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru). 

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

 ( 111 )  208.018

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01388

 ( 220 )  2012.04.23.

 ( 732 )  NTT Impex Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Tisztító és fényesítő készítmények; fehérítő készítmények, mosodai célokat szolgáló készítmények és anyagok;

szappanok; detergensek; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó készítmények; kozmetikumok; illatszerek;

illóolajok; levegő illatosító készítmények;szoba levegőt tisztító készítmények; füstölőszerek, füstölő kúpok,

 füstölő pálcák, füstölő zacskók és füstölő sprayk.

4 Gyertyák, illatosított gyertyák, gyertyák a levegő illatosítására; világító anyagok, viasz gyertyák és mécsesek és

 lámpabelek.

5 Fertőtlenítő szerek (kivéve por lekötésére és elnyelésére szolgáló szerek); egészségügyi készítmények;

antiszeptikumok; készítmények rovarok elűzésére és/vagy pusztítására; germicid szerek; dezodorok (személyi

használatra szolgálók kivételével);légfrissítő készítmények; aromás készítmények és anyagok levegő frissítésére;

illatszert tartalmazó légfrissítő készítmények, készítmények a környezeti levegő frissítésére; szoba levegőt frissítő

 szerek.

11 Készülékek és eszközök a levegő illatosítására, tisztítására, vagy frissítésére; a felsorolt készülékek részei és

 szerelvényei.

 ( 111 )  208.019

 ( 151 )  2012.11.19.
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 ( 210 )  M 12 01547

 ( 220 )  2012.05.08.

 ( 732 )  Emission Zero Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  HIDROKUMBENS

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

valamennyi áru). 

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

 ( 111 )  208.020

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01703

 ( 220 )  2012.05.18.

 ( 732 )  Balogh és Társa Consulting Team Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bíró Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 36 Adóval kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékenység*; balesetbiztosítás; bankügyletek;

betegségbiztosítás; bélyegek értékbecslése; bérházak kezelése; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási

tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység;biztosítások; csekkek hitelességének ellenőrzése; elszámolóházak;

ékszerek értékbecslése; életbiztosítás; értékbónok kibocsátása; értékek letétbe helyezése; faktorálási

szolgáltatások; felszámolói szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási szolgáltatások;gondoskodási alap

szolgáltatások; gyapjúanyagok értékbecslése; gyűjtések szervezése; hajókárbiztosítás; hitelirodák;

hitelkártya-szolgáltatások; hitelkártyák kibocsátása; információk nyújtása biztosítási ügyekben; ingatlankezelés;

ingatlanlízing;ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek; irodák[ingatlanok] bérlete; javítási költségbecslés

[pénzügyi becslés]; jelzálog-hitelezés; jótékonysági célú gyűjtések; klíringházak; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön

nyújtása kezességvállalás mellett;kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai; környezetszennyezési kvótával

kapcsolatos ügynöki tevékenység; követelésbehajtási ügynökségek; lakásbérlet;

lakásügynökségek;lakbérbehajtás; lábon álló fa értékbecslése; mezőgazdasági,ingatlanok bérlete;műtárgyak

értékbecslése; numizmatikai értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; óvadék, kezesség; pénzalapok

elektronikus átutalása; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi

információk nyújtása;pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás;

pénzváltás; régiségek értékbecslése; részletfizetéses hitelnyújtás; szállásügynökségek [ apartmanok]; széfletét

szolgáltatások; takarékpénztárak szolgáltatásai; telebankszolgáltatások; terhelőkártya-szolgáltatások;

tőkekihelyezés, tőkeberuházás; tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdeügynöki tevékenység; tulajdon-fenntartásos

részletvétel hitelezése; tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása; vagyonkezelés;vámügynöki

 tevékenység; zálogkölcsönzés.

 ( 111 )  208.021

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01710

 ( 220 )  2012.05.21.

 ( 732 )  Tour de Dental Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  44 Fogászat, fogászati és orvosi szolgáltatások, fogászati turizmus.

 ( 111 )  208.022

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01862

 ( 220 )  2012.05.30.

 ( 732 )  "MÁRKÓ-TECH" Ipari és Kereskedelmi Kft., Márkó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  40 Anyagmegmunkálás; fémmegmunkálás.

 ( 111 )  208.023

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01860

 ( 220 )  2012.05.30.

 ( 732 )  "SZARKA és TÁRSA 2004" Építő, Szolgáltató és Fémipari Bt., Téglás (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építmények lebontása.

 ( 111 )  208.025

 ( 151 )  2012.11.21.

 ( 210 )  M 12 00623

 ( 220 )  2012.02.27.

 ( 732 )  Sajt Kalmár Kft., Sajólád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Hazai, azaz Magyarország területéről származó tej-tejtermék, tojás, zsiradék.

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38 Távközlés (céghonlap).

 ( 111 )  208.030

 ( 151 )  2012.11.22.

 ( 210 )  M 12 01319

 ( 220 )  2012.04.18.

 ( 732 )  Surjány Hús Kft., Budapest (HU)
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( 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).

 ( 111 )  208.031

 ( 151 )  2012.11.22.

 ( 210 )  M 12 01226

 ( 220 )  2012.04.12.

 ( 732 )  Flairspring Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  20 Bútorok, tükrök, egyéb lakberendezési kiegészítők.

35 Lakberendezési kiegészítők, különösen bútorok, tükrök, szőnyegek, tapéták, függönyanyagok, lámpák, képek,

 festmények kis- és nagykereskedelme.

 42 Lakberendezési, építészeti, belsőépítészeti tervezés, tanácsadás.

 ( 111 )  208.032

 ( 151 )  2012.11.22.

 ( 210 )  M 12 00809

 ( 220 )  2012.04.18.

 ( 732 )  ALPIMOB Group. S.A., Panamá (PA)

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

  ( 591 )

 ( 511 ) 25 Alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; bélések készruhákhoz [ruházat részei]; boák

[nyakbavalók]; bodyk [alsóruházat]; bőrruházat; bőrszegek, stoplik futballcipőkhöz; cilinderek, kürtőkalapok;

cipőfelsőrészek; cipők; cipősarkak;cipőtalpbetétek; cipővasalások; csecsemőkelengyék, babakelengyék;

csecsemőnadrágok; csuklyák, kapucnik (ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dupla

sarkok harisnyára; dupla sarkok lábbelikhez; dzsekik; dzsörzék [ruházat];egyenruhák; facipők; fátylak [ruházat);

fejfedők [kalapáruk]; fejszalagok (ruházat]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fityulák; futballcipők; fülvédők

(ruházat); fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák;

fürdősapkák;fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzők; fűzők [ruházat]; fűzős bakancsok; fűzővédők; gabardinok

[ruházat]; gallérok [ruházat]; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők; harisnyatartós csípőfűző;

harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingelők, ingblúzok;ing-szatlik; ingvállak, pruszlikok; izzadságfelszívó

alsóneműk; izzadságfelszívó harisnyák; izzlapok; jelmezek; kabátok; kalapok; kalapvázak; kamásnik

[bokavédők]; kaplik, cipőorrok; karék, manipula [egyházi ruházat]; kemény ingmellek, plasztronok; kerekpapi

sapkák; kerékpáros öltözetek; kesztyűk [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; készruhák; kézelők [ruházat];

kombinék [alsóneműk]; kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruházat]; kötöttáruk; lábbeli felsőrészek;

lábbelik; lábszárvédők, kamásnik;levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik;

mantillák [csipke fejkendők]; matrózblúzok; melegítők; szvetterek; mellények; mellények

halászoknak/horgászoknak; melltartók; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek;muffok, karmantyúk

[ruházat]; munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat; művésznyakkendők; nadrágok; nem elektromosan fűtött
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lábmelegítők; női ruhák; alsónadrágok; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; papírkalapok [ruházat];

papírruházat; papucsok; parkák;partedlik, nem papírból; pelenkák textíliából csecsemőknek; pelerinek; pénztartó

övek [ruházat]; pizsamák; pólók; prémsálak [szőrmék]; pulóverek; rámák lábbelikhez; ruhazsebek; ruházat,

ruhaneműk; ruházat gépkocsivezetőknek; sapkák; sálak; sárcipők;síbakancsok, sícipők; spárgatalpú vászon

lábbelik; sportcipők; sport lábbelik; sporttrikók; strand lábbelik; strandruhák; svájcisapkák, barettek; szandálok;

szárik; szemellenzők [sapkán]; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrmék [ruházat]; talpaklábbelikhez; talpallók

[nadrághoz]; tarka selyemkendők [nyaksálak]; tartók [nadrághoz, harisnyához]; térdnadrágok; térdszalagok,

harisnyakötő szalagok; tógák; tornacipők; tornaruházat; turbánok; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők;

 vállszalagok;vízhatlan ruházat; zoknik; öltözékek vízisíeléshez; övek [ruházat]; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.

 ( 111 )  208.033

 ( 151 )  2012.11.22.

 ( 210 )  M 12 01225

 ( 220 )  2012.04.12.

 ( 732 )  Flairspring Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  FLAIRSPRING

 ( 511 )  20 Bútorok, tükrök, egyéb lakberendezési kiegészítők.

35 Lakberendezési kiegészítők, különösen bútorok, tükrök, szőnyegek, tapéták, függönyanyagok, lámpák, képek,

 festmények kis- és nagykereskedelme.

 42 Lakberendezési, építészeti, belsőépítészeti tervezés, tanácsadás.

 ( 111 )  208.034

 ( 151 )  2012.11.26.

 ( 210 )  M 12 02326

 ( 220 )  2012.07.03.

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

 ( 541 )  MULIOL

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  208.035

 ( 151 )  2012.11.26.

 ( 210 )  M 12 02141

 ( 220 )  2012.06.21.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, 1106 Budapest (HU)

 ( 541 )  ZYXOLD

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  208.036

 ( 151 )  2012.11.26.

 ( 210 )  M 12 01655

 ( 220 )  2012.05.16.

 ( 732 )  Németh Beatrix, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  9 Hanglemezek, CD-k, DVD-k kimondottan oktató célzattal.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek (nyelvkönyvek, nyelvtanításhoz, egyéb oktatáshoz

 szükséges oktatókártyák, szemléltetőeszközök, papírból készült játékok).

41 Nevelés; nyelvoktatás, környezettudatos nevelés, gyermekneveléssel és korai fejlesztéssel kapcsolatos oktató

tevékenység felnőttek számára is; szakmai képzés: nyelvoktatás területén; pedagógus továbbképzések a

nyelvoktatás, a gyermeknevelés és a koraifejlesztés illetve a környezettudatos nevelés terén; felnőttképzések a

nyelvoktatás, a gyermeknevelés és a korai fejlesztés, illetve a környezettudatos nevelés terén; sport; oktató

 tevékenység; kulturális tevékenység,könyvkiadás.

 ( 111 )  208.037

 ( 151 )  2012.11.26.

 ( 210 )  M 12 01192

 ( 220 )  2012.04.10.

 ( 732 )  Irtó Trió Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács L. László ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Irtó Trió

 ( 511 )  5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  208.038

 ( 151 )  2012.11.26.

 ( 210 )  M 12 01514

 ( 220 )  2012.05.04.

 ( 732 )  Sárvár Város Önkormányzata, Sárvár (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Eszter, Sárvár

 ( 541 )  Simon-Júdás napi országos vásár

 ( 511 )  35 Kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése.

 ( 111 )  208.039

 ( 151 )  2012.11.26.

 ( 210 )  M 12 01662

 ( 220 )  2012.05.16.

 ( 732 )  Új Vinoservice Kft., Balatonvilágos (HU)

 ( 740 )  Fodor Attila, Érd

  

( 546 )

 ( 511 )  1 Ipari termékek.

 6 Fém építőanyagok; lakatosipari termékek.

 11 Fűtő-, hűtő-, szárító-, berendezések.

 ( 111 )  208.040

 ( 151 )  2012.11.26.

 ( 210 )  M 12 01988

 ( 220 )  2012.06.06.

 ( 732 )  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  16 Folyóiratok, könyvek, nyomtatványok.

 41 Nevelés; szakmai képzés.

 42 Tudományos és műszaki szolgáltatás.

 45 Jogi szolgáltatás.

 ( 111 )  208.041

 ( 151 )  2012.11.26.

 ( 210 )  M 12 01993

 ( 220 )  2012.06.07.

 ( 732 )  PHILLIP MORRIS BRANDS SÁRL, 2000 Neuchätel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga

által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 111 )  208.042

 ( 151 )  2012.11.26.

 ( 210 )  M 12 01023

 ( 220 )  2012.03.28.

 ( 732 )  Turkovics Ilona, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Benkő Ferenc, Sátoraljaújhely

  
( 546 )

 ( 511 )  30 Szusi.

 ( 111 )  208.043

 ( 151 )  2012.11.26.

 ( 210 )  M 12 01178

 ( 220 )  2012.04.10.

 ( 732 )  Kókai Miklós, Inárcs (HU)

 ( 740 )  Dr. Muszka Sándor ügyvéd Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HUNIPER

 ( 511 ) 6 Magyarországról származó nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek;

fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém

tömegcikkek; fémcsövek és csővezetékek;páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más

 osztályokba; ércek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

7 Magyarországról származó gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével);

tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi
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működtetésű mezőgazdasági eszközök, keltetőgépek;automata elárusító berendezések (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

12 Magyarországról származó járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  208.044

 ( 151 )  2012.11.26.

 ( 210 )  M 12 01180

 ( 220 )  2012.04.05.

 ( 732 )  JT International SA, Geneva 26 (CH)

 ( 300 )  61133/2011 2011.10.05. CH

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 34 61133/2011. számú CH elsőbbséggel: dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány

dohányzás céljára, pipadohány, kézzel sodorható cigarettadohány, bagó, nedves por-alakú dohány; cigaretták,

szivarok, szivarkák; szubsztanciákdohányzáshoz, külön vagy dohánnyal kevert formában, nem orvosi vagy

gyógyászati célú használatra; tubák; dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak;

 cigarettapapírok, cigarettacsövek/szipkák és gyufák.

 ( 111 )  208.045

 ( 151 )  2012.11.26.

 ( 210 )  M 12 01820

 ( 220 )  2012.05.25.

 ( 732 )  Szúdy Béláné, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; billenőkocsik; billenőplatók teherautókhoz;

 billentős teherautók; teherautók, kamionok.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.046

 ( 151 )  2012.11.26.

 ( 210 )  M 12 01021

 ( 220 )  2012.03.28.

 ( 732 )  WIDENT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Barna Magdolna, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 5 Gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; tapaszok, kötszeranyagok;

 fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi készülékek és műszerek; műfogak; sebészeti varratanyagok.

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

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

ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek;írógépek és irodai cikkek;tanítási és oktatási anyagok

 (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék.

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 44 Orvosi szolgáltatások;higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 111 )  208.047

 ( 151 )  2012.11.26.

 ( 210 )  M 12 01502

 ( 220 )  2012.05.03.

 ( 732 )  PENNY MARKET KFT., Alsónémedi (HU)

 ( 740 )  dr. Király Ildikó, Alsónémedi

 ( 541 )  KÉMÉNYES

 ( 511 )  30 Cukor és cukorkaáru.

 ( 111 )  208.048

 ( 151 )  2012.11.26.

 ( 210 )  M 12 01352

 ( 220 )  2012.04.20.

 ( 732 )  Trilogic Team Kft., Göd (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 áru).

 43 Vendéglátás.

 ( 111 )  208.049

 ( 151 )  2012.11.26.

 ( 210 )  M 12 01992

 ( 220 )  2012.06.07.

 ( 732 )  PHILLIP MORRIS BRANDS SÁRL, 2000 Neuchätel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 23. szám, 2012.12.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2544



  

( 546 )

 ( 511 ) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga

által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 111 )  208.050

 ( 151 )  2012.11.26.

 ( 210 )  M 12 01991

 ( 220 )  2012.06.07.

 ( 732 )  PHILLIP MORRIS BRANDS SÁRL, 2000 Neuchätel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga

által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 111 )  208.051

 ( 151 )  2012.11.26.

 ( 210 )  M 12 01986

 ( 220 )  2012.06.06.

 ( 732 )  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  16 Folyóiratok, könyvek, nyomtatványok.

 41 Nevelés; szakmai képzés.

 42 Tudományos és műszaki szolgáltatás.

 45 Jogi szolgáltatás.

 ( 111 )  208.052

 ( 151 )  2012.11.26.

 ( 210 )  M 12 01984

 ( 220 )  2012.06.06.

 ( 732 )  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Folyóiratok, könyvek, nyomtatványok.

 41 Nevelés; szakmai képzés.

 42 Tudományos és műszaki szolgáltatás.

 45 Jogi szolgáltatás.

 ( 111 )  208.053

 ( 151 )  2012.11.26.

 ( 210 )  M 12 01985

 ( 220 )  2012.06.06.

 ( 732 )  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Folyóiratok, könyvek, nyomtatványok.

 41 Nevelés; szakmai képzés.

 42 Tudományos és műszaki szolgáltatás.

 45 Jogi szolgáltatás.

 ( 111 )  208.054

 ( 151 )  2012.11.26.

 ( 210 )  M 12 01511

 ( 220 )  2012.05.04.

 ( 732 )  Felszazalek.com Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pohánka Béla, DR. Pohánka Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás; marketing és kereskedelmi ügyletek.
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 ( 111 )  208.055

 ( 151 )  2012.11.27.

 ( 210 )  M 12 01750

 ( 220 )  2012.05.22.

 ( 732 )  IMZ Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hajós (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.056

 ( 151 )  2012.11.27.

 ( 210 )  M 12 01099

 ( 220 )  2012.03.30.

 ( 732 )  B.N.M-Bio Natural Medical Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  3 Kozmetikumok.

 5 Sók gyógyászati használatra.

10 Inhaláló készülékek, sópipák gyógyászati használatra; lámpák gyógyászati használatra; terápiás készülékek és

 berendezések gyógyászati használatra.

 ( 111 )  208.057

 ( 151 )  2012.11.27.

 ( 210 )  M 12 01896

 ( 220 )  2012.05.31.

 ( 732 )  Geodéziai és Térképészeti Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  208.058

 ( 151 )  2012.11.27.

 ( 210 )  M 12 01103

 ( 220 )  2012.04.02.

 ( 732 )  KISCHEMICALS Gyártó és Kereskedelmi Kft., Sajóbábony (HU)

 KIS Szerelő és Kereskedő Kft., Sajóbábony (HU)

 ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft., Sajóbábony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Gyomirtó szerek, herbicidek.

 37 Gyárépítés.

 40 Hulladék- és szemétmegsemmisítés.

 ( 111 )  208.059

 ( 151 )  2012.11.27.

 ( 210 )  M 12 01417

 ( 220 )  2012.04.24.

 ( 732 )  Procontrol Elektronika Kft., Szeged (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  9 Dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos csatlakozások.

 ( 111 )  208.060

 ( 151 )  2012.11.27.

 ( 210 )  M 12 01420

 ( 220 )  2012.04.24.

 ( 732 )  Procontrol Elektronika Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Felügyeleti műszerek, elektromos; mérőkészülékek, elektromos.

 ( 111 )  208.061

 ( 151 )  2012.11.27.

 ( 210 )  M 12 01271

 ( 220 )  2012.04.16.

 ( 732 )  BRIO-MASSZA Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  az utolsó szalmaszálig

 ( 511 )  19 Nem fém építőanyagok (félig megmunkált faáruk, salak, salaktörmelék).

31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba (nyers fa,

 szalmahulladék).

 35 Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

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

 ( 111 )  208.062

 ( 151 )  2012.11.27.

 ( 210 )  M 12 01418
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 ( 220 )  2012.04.24.

 ( 732 )  Procontrol Elektronika Kft., Szeged (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  9 Hőmérők, nem gyógyászati használatra.

 ( 111 )  208.063

 ( 151 )  2012.11.27.

 ( 210 )  M 12 01419

 ( 220 )  2012.04.24.

 ( 732 )  Procontrol Elektronika Kft., Szeged (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  9 Dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos csatlakozások.

 ( 111 )  208.064

 ( 151 )  2012.11.27.

 ( 210 )  M 12 01749

 ( 220 )  2012.05.22.

 ( 732 )  Börcsök Sándor, Derecske (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.065

 ( 151 )  2012.11.28.

 ( 210 )  M 12 01715

 ( 220 )  2012.05.21.

 ( 732 )  Truong Hai Phong, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 35 Reklámozás, magyarországi dunai vízi közlekedés promóciója, projekttervezés, tanácsadás.

 ( 111 )  208.066

 ( 151 )  2012.11.28.

 ( 210 )  M 11 00486

 ( 220 )  2011.02.21.

 ( 732 )  UNIQA Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Med Help "Preventiv"

 ( 511 ) 35 Biztosítási termékekhez kapcsolódó mindennemű reklámtevékenység (különösen: rádiós, televíziós, internetes
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 reklámozás, reklámanyagok terjesztése).

 36 Biztosítási tevékenység (betegségbiztosítás).

 ( 111 )  208.067

 ( 151 )  2012.11.28.

 ( 210 )  M 11 00487

 ( 220 )  2011.02.21.

 ( 732 )  UNIQA Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Med Help "Privileg"

 ( 511 ) 35 Biztosítási termékekhez kapcsolódó mindennemű reklámtevékenység (különösen: rádiós, televíziós, internetes

 reklámozás, reklámanyagok terjesztése).

 36 Biztosítási tevékenység (betegségbiztosítás).

 ( 111 )  208.068

 ( 151 )  2012.11.28.

 ( 210 )  M 12 00639

 ( 220 )  2012.02.28.

 ( 732 )  MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ernszt János, Ernszt Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CIRCUS HUNGARICUS (CIRKUSZ HUNGARIKUSZ)

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

 ( 111 )  208.069

 ( 151 )  2012.11.28.

 ( 210 )  M 12 00640

 ( 220 )  2012.02.28.

 ( 732 )  MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ernszt János, Ernszt Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MACIVA PRODUKCIÓ

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztrációs munkák; irodai munkák; üzleti

 menedzselés előadóművészek részére.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenység; akadémiák (oktatás); élő előadások

 bemutatása; show-műsorok; show-műsorok szervezése; szórakoztatás.

 ( 111 )  208.070

 ( 151 )  2012.11.28.

 ( 210 )  M 12 00958

 ( 220 )  2012.03.23.

 ( 732 )  Baja Marketing Kft., Baja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek.

 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 41 Szórakozás, sport és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  208.071

 ( 151 )  2012.11.28.

 ( 210 )  M 12 00962

 ( 220 )  2012.03.23.
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 ( 732 ) The Coca-Cola Company (a company incorporated under the laws of the state Delaware), Atlanta, Georgia

 (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Gyümölcs és zöldség dzsúszok és italok.

 ( 111 )  208.072

 ( 151 )  2012.11.28.

 ( 210 )  M 11 03939

 ( 220 )  2011.12.08.

 ( 732 )  Varto Consulting Kft., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Pizzák.

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

 valamennyi szolgáltatás).

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás. 

 ( 111 )  208.073

 ( 151 )  2012.11.28.

 ( 210 )  M 11 02468

 ( 220 )  2011.08.02.

 ( 732 )  Hajósi Kata Réka, Debrecen (HU)

 Tokai-Kiss Zsolt, Hajdúszoboszló (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Ásványvizek és szénsavas vizek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.074

 ( 151 )  2012.11.28.

 ( 210 )  M 12 01443

 ( 220 )  2012.04.26.

 ( 732 )  Hu Xiangyou, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Budapest

 ( 541 )  KAME

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével)(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 111 )  208.075

 ( 151 )  2012.11.28.

 ( 210 )  M 12 01444

 ( 220 )  2012.04.26.

 ( 732 )  Hu Xiangyou, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Budapest

 ( 541 )  PADOL

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

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

 áru).

 ( 111 )  208.079

 ( 151 )  2012.12.01.

 ( 210 )  M 12 01130

 ( 220 )  2012.04.02.

 ( 732 )  Nagy Richárd György, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési oldalak készítése; információ és

tanácsadás fogyasztóknak; kereskedelmi vagyreklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú

vásárok szervezése; marketing; reklámozás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás;

 gépkocsival történő szállítás; levélben megrendelt áruk szállítása.

 ( 111 )  208.080

 ( 151 )  2012.12.01.

 ( 210 )  M 12 00477

 ( 220 )  2012.02.15.

 ( 732 )  Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, LÁRHEN Kft., Budapest

 ( 541 )  VOSZ

 ( 511 )  16 Papír alapú termékek; újságok; könyvek; folyóiratok; tanítási és oktatási anyagok.

35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások, vásárok,

 valamint szakmai utak szervezése; szakvélemények adása; üzleti információk.

41 Nevelés és oktatási szolgáltatások; szakmai képzések; könyvkiadás; szakmai képzési és oktatási konferenciák

 szervezése.

45 Munkáltatók; vállalkozók és egyes szakmák érdekvédelme, képviselete; illetve mások által igényeknek

 megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  208.081

 ( 151 )  2012.12.01.

 ( 210 )  M 12 00001
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 ( 220 )  2012.01.02.

 ( 732 )  Dinner Date Ltd., Swatar BKR 4013 (MT)

 ( 300 )  113868279 2011.10.20. FR

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Online interaktív honlap szolgáltatás, eseményekkel kapcsolatos felhasználói bejegyzéseket is beleértve;

információ szolgáltatása, nevezetesen adatok összegűjtése, sorrendek felállítása, értékelések, áttekintések,

beszámolók, szponzorok és ajánlások,bemutatkozások szociális hálózatépítés területén; ösztönző

 jutalomprogramok mások termékei és szolgáltatásai eladásának elősegítésére.

 38 E-mail és elektronikus üzenet szolgáltatás biztosítása.

42 Számítógépes szolgáltatások, nevezetesen hosting szolgáltatások online web alkalmazásokhoz mások részére

interaktív megbeszélések keretében társasági média útján; időszakos hozzáférés biztosítása nem letölthető

szoftver alkalmazásokhoz hálózatépítés,blogolás, képmegosztás, videomegosztás és információ megosztás

 céljára.

 ( 111 )  208.082

 ( 151 )  2012.12.01.

 ( 210 )  M 12 00003

 ( 220 )  2012.01.03.

 ( 732 )  Arany Perec Magyarország Kft., Orosháza (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  30 Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; perec.

35 Kiskereskedelmi szolgáltatások péksüteményekkel, kenyérárukkal, cukrászsüteményekkel és perecekkel

 kapcsolatban.

 ( 111 )  208.083

 ( 151 )  2012.12.01.

 ( 210 )  M 12 00964

 ( 220 )  2012.03.23.

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  Dr. Gödölle Tamás,Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BOND STREET BRIGHT ROSE

 ( 511 ) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga

által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák

 ( 111 )  208.084

 ( 151 )  2012.12.01.

 ( 210 )  M 12 00169

 ( 220 )  2012.01.19.

 ( 732 )  Novák András, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sztankó Ágnes, Kulcsár és Sztankó Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  9 CD-ROM (kompakt) lemezek, kompakt lemezek [audio-video].

 16 Nyomdaipari termékek, nyomtatványok, nyomtatott publikációk, poszterek, plakátok.

 35 Reklámozás; reklámfilmek előállítása.

41 Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, elektronikus desktop kiadói tevékenység, coaching

[tréning], eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fényképészet, filmek gyártása, kivéve a

reklámfilmeket, könyvkiadás, kulturális vagynevelési célú kiállítások szervezése, tördelési szolgáltatások, nem

 hirdetési célokra, videofilmezés, videofilmgyártás.

 ( 111 )  208.085

 ( 151 )  2012.12.01.

 ( 210 )  M 11 03133

 ( 220 )  2011.10.05.

 ( 732 )  Semmelweis Egyetem, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; oktatás; oktatási tárgyú

információk; oktatási vizsgáztatás; óvodák (nevelés); pályaválasztási tanácsadás; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; testnevelés; tornatanítás;élő előadások bemutatása; óvodák; kollégiumok, internátusok;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési

célú kiállítások szervezése; bálok szervezése; egészség(védő) klubok[kondícionálás]; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi

szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; levelező tanfolyamok; sport edzőtábori szolgáltatások;sportlétesítmények

üzemeltetése; sportversenyek rendezése; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; bakteriológiai kutatás;

 biológiai kutatás; kutatás ésfejlesztés mások részére; vegyelemzés, kémiai analízis.

44 Orvosi szolgáltatások; alkoholbetegek elvonó kezelése; betegápolási szolgáltatások; egészségügyi

berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; fizi(k)oterápia; fogászat; gyógyszerészek szolgáltatásai

[receptek elkészítése]; gyógyszerészetitanácsadás; klinikák; optikusok szolgáltatásai; orvosi klinikák; orvosi

szolgáltatások; pszichológus szolgáltatásai. 

 ( 111 )  208.086

 ( 151 )  2012.12.01.

 ( 210 )  M 11 04089

 ( 220 )  2011.12.21.

 ( 732 )  POLYGON Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft., Szeged (HU)
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 ( 541 )  Q-Works

 ( 511 )  9 Szoftverek, ezen belül különösen minőségbiztosítási szoftverek.

41 Oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; minőségbiztosítási szoftver használatának oktatása.

 42 Szoftver fejlesztés tervezés, szoftver tanácsadás, szoftver fenntartása.

 ( 111 )  208.087

 ( 151 )  2012.12.01.

 ( 210 )  M 12 00954

 ( 220 )  2012.03.23.

 ( 732 )  Ranyák György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  BENNY

 ( 511 ) 10 Gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegővel működő gyógyászati készülékek; pumpák gyógyászati

használatra; orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék-eltávolító eszközök; mellszívók [szoptató

 anyáknak].

 ( 111 )  208.088

 ( 151 )  2012.12.01.

 ( 210 )  M 12 01132

 ( 220 )  2012.04.04.

 ( 732 )  Abbott Products Operations AG, Allschwil (CH)

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

 ( 541 )  ZIVUTO

 ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti készítmények és gyógyszerek kardinális és kardiovaszkuláris megbetegedések és működési

 zavarok kezelésére.

 ( 111 )  208.089

 ( 151 )  2012.12.01.

 ( 210 )  M 12 00153

 ( 220 )  2012.01.17.

 ( 732 )  Cheng Haiguo, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kozeschnik Bálint, Kozeschnik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 18 Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

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

 lószerszámok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 111 )  208.090

 ( 151 )  2012.12.01.

 ( 210 )  M 12 01604

 ( 220 )  2012.05.11.

 ( 732 )  DELTA-E Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  DELTA-E Kft.

 ( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység.

 ( 111 )  208.091

 ( 151 )  2012.12.01.

 ( 210 )  M 12 01452

 ( 220 )  2012.04.26.

 ( 732 )  PHAROS '95" Sportpályaépítő Kft., Dunavarsány (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.092

 ( 151 )  2012.12.01.

 ( 210 )  M 12 01286

 ( 220 )  2012.04.17.

 ( 732 )  TERC-CO. Építőipari Kft., Nagymányok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.093

 ( 151 )  2012.12.01.

 ( 210 )  M 12 01288

 ( 220 )  2012.04.17.

 ( 732 )  Fusion Befektetési Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bacher Gusztáv, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ÉREZD A TÜZET!

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékébenszereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szolgáltatás).
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A rovat 154 darab közlést tartalmaz. 
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