
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 12 01456

 ( 220 ) 2012.04.26.

 ( 731 )  UNILEVER N. V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Mosószerek; mosodai célokra szolgáló fehérítő készítmények és más anyagok; textilápoló készítmények;

textillágyító készítmények; folteltávolító tisztító szerek; illatosító és frissítő készítmények ruhákhoz és

textilekhez; textilfrissítő szappanok; ruhaés textilmosó készítmények kézi mosáshoz; mosodai keményítő;

tisztító-, fényesítő-, súroló és csiszolószerek; mosogatószerek; folyékony mosogatószerek; tisztító vagy fényesítő

készítményekkel és anyagokkal impregnált kendők; szappanok; kéz- és testmosókészítmények; illatszerek, toalett

vizek, borotválkozás utáni készítmények, kölni; illóolajak; dezodorok és izzadás gátlók; fejbőr- és hajápoló

készítmények; samponok és hajkondícionálók; hajszínezők; hajformázó termékek; fogkrémek; szájvizek nem

orvosihasználatra; száj- és fogápoló készítmények; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalett készítmények;

fürdő- és tusoló készítmények; bőrápoló készítmények; bőrápoló olajok, krémek, balzsamok, tonikok és oldatok;

borotválkozási készítmények; borotválkozáselőtti és borotválkozás utáni készítmények; szőrtelenítő

készítmények; barnító és napvédő készítmények; kozmetikumok; sminkek és sminkeltávolító készítmények;

vazelin; ajakápoló készítmények; hintőporok; vatta, fülpálcikák; kozmetikai korongok, törlőkvagy kendők;

nedvesített vagy impregnált tisztító korongok, törlők vagy kendők; szépségmaszkok, arcpakolások, gyógyhatású

szappanok; fertőtlenítő szappanok és gélek; haj, fejbőr és bőr tisztítására, ápolására, szépítésére és kezelésére

 szolgálókészítmények.

5    Fertőtlenítőszerek; egészségügyi készítmények; férgek, rovarok és kártékony állatok irtására szolgáló

készítmények; gombaölő szerek; fertőtlenítő szerek; csíraölő szerek; parazitaölő szerek; algicidek; rovarirtó

szerek; gyomirtó szerek; dezodorok nemszemélyi használatra; légfrissítő készítmények; rovarriasztók; fertőzés

gátló szerek; fertőtlenítő szerekkel impregnált tisztító anyagok; háztartási fertőtlenítő szerek (nem szappan

 formában); impregnált fertőtlenítő törlők.

 16    Papírból készült eldobható termékek csecsemők és gyermekek részére, eldobható pelenkák vagy betétek,

 eldobható pelenkabetétek; főleg papírból készült szoktató nadrágpelenkák; eldobható kendők és törlők.

 21    Tisztítási célokra szolgáló nem elektromos eszközök és anyagok; tisztító-, portörlő és fényesítő kendők;

impregnált tisztító-, portörlő és fényesítő kendők; adagolóeszközök; kefék; súroló- vagy tisztítópárnák; szivacsok

 és gumibetétes felmosók.

 ( 210 ) M 12 01493

 ( 220 ) 2012.05.03.

 ( 731 )  Kapitány Árnyékológyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Körmendi Csaba Tamás, Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ANTIK ollókaros napellenző

 ( 511 )   18    Ollókaros napellenzők.

 ( 210 ) M 12 01757
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 ( 220 ) 2012.05.22.

 ( 731 )  INTERVET INTERNATIONAL B.V., AN Boxmeer (NL)

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

 ( 541 ) T-61

 ( 511 )  5    Orvosságok és gyógyszerészeti készítmények állatok számára.

 ( 210 ) M 12 01906

 ( 220 ) 2012.06.01.

 ( 731 )  Jót s Jól a Szatmári Kistérségben Egyesület, Geberjén (HU)

 ( 740 )  dr. Dörnyei András ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Szatmár térségéből származó étkezési olajok.

 ( 210 ) M 12 01968

 ( 220 ) 2012.06.06.

 ( 731 )  ZK Hotel Szállodaipari Kft., Zalakaros (HU)

 ( 740 )  dr. Havasi József, Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HOTEL DAMONA

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások; éttermek; helyfoglalás szállodákban; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése;

szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások;

 vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 12 02089

 ( 220 ) 2012.06.14.

 ( 731 )  DENTAL-PANNONIA Zrt., Sopron (HU)

 ( 541 ) Pannonia Hotel****

 ( 511 )   43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 12 02108

 ( 220 ) 2012.06.19.

 ( 731 )  New Balance Athletic Shoe Inc, Boston (US)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Lábbelik, cipők.

 ( 210 ) M 12 02276

 ( 220 ) 2012.07.01.

 ( 731 )  Fekete Kornélia 100%, TÁRNOK (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; ejtőernyők, vizi repülőgépek, egyéb légi

járművek - autogiro, motoros és motor nélküli sárkányrepülő, motoros és motor nélküli siklóernyő,
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vitorlázórepülő, repülőgépek, léggömbök, ballonok,kormányozható léghajó és egyéb járművek - verseny autók,

 motorok, skyte, kerékpár.

 38    Távközlés, televíziós műsorszórás, digitális fájlok továbbítása, műhold és mobiltelefon átvitel útján;

távközlési hozzáférés biztosítása a világhálóhoz, valamint fórumok biztosítása az interneten; hozzáférés

 biztosítása adatbázisokhoz.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; sportversenyek, versenyek

szervezése, rendezése, időmérése, televíziós és digitális, internetes közvetítése, valamint oktatás, fotóriportok,

rádióadások készítéserendezvényeinkről tájékoztatás a világháló, internet, rádió, televízió, kábel, telefon és

műhold segítségével; sport akadémia és klubszolgáltatások, sport edzőtábor szolgáltatások, gyakorlati képzés,

szemléltetés; oktatás, oktatási tárgyú információkés vizsgáztatás; kulturális vagy nevelő célú kiállítások

szervezése, múzeumi szolgáltatások on-line formában, nem letölthető elektronikus publikációk, on-line játékok

szolgáltatása és szervezése a számítógépes hálózaton; sportriportok, hangfelvételekkészítése, rádió és televíziós

programok készítése, rádiós szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show műsorok, szórakoztatás,

szerencsejátékok és sorsjátékok lebonyolítása; zene összeállítása, videofilmezés és videofilm és lemez gyártás

CD, pendrive,bluray, SD kártya, DVD-RV, DVD-R, DVD+R, winchester, chip hordozókra; mozifilmek

készítése; interaktív telefonos és on-line versenyek; on-line telefonos szórakoztató műsorok készítése a közönség

 bevonásával.

 ( 210 ) M 12 02304

 ( 220 ) 2012.07.03.

 ( 731 )  DOUBLE PRINTING Kommunikációs Kft., Budapest (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 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02458

 ( 220 ) 2012.07.11.

 ( 731 )  Pannonmill Malomipari Zrt 100%, Komárom (HU)

 ( 740 )  dr. Muraközi Gergely,Dr. Bakos - Dr. Smied - Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, élesztő, sütőporok.

  31    Vetőmagok, tápanyagok állatok számára.

 ( 210 ) M 12 02459

 ( 220 ) 2012.07.11.

 ( 731 )  Pannonmill Malomipari Zrt 100%, Komárom (HU)

 ( 740 )  dr. Muraközi Gergely,Dr. Bakos - Dr. Smied - Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) Pannonmill

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, élesztő, sütőporok.

  31    Vetőmagok, tápanyagok állatok számára.
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 ( 210 ) M 12 02606

 ( 220 ) 2006.01.12.

 ( 731 )  "Vic. Van Rompuy" of in 't kort "Varo", naamloze vennootschap, Lier (BE)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest 5

  ( 546 )

 ( 511 ) 7    Fűnyírók; motorok (kivéve szárazföldi járművek); alkatrészek szerszámok összekapcsolásához és hajtásához

(kivéve szárazföldi járművek); mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtetett; mechanikus és villamos

kéziszerszámok, beleértve a fűrészgépeket,élező gépeket, fúrógépeket, homokfúvó gépeket, tűző szerszámok,

 gyalugépek, marógépek, elektromos kertiszerszámok, beleértve a láncfűrészeket.

 9    Készülékek és berendezések elektromosság tárolására; hegesztő készülékek.

 ( 210 ) M 12 02607

 ( 220 ) 2012.07.23.

 ( 731 )  dr. Medveczky Mihály, Budapest (HU)

 ( 541 ) DR.WORLD NEWS

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; eladási propaganda

mások számára; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; hirdetési oldalak készítése;

információ és tanácsadás fogyasztóknak[fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; közönségszolgálat;

közvéleménykutatás; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása;

reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; statisztikák összeállítása;

 számítógépesnyilvántartások kezelése; szövegfeldolgozás; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; fórumok biztosítása az interneten; hozzáférés biztosítása

adatbázisokhoz;információszolgáltatás távközlési ügyekben; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel;

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

 üzenetek és képek továbbítása számítógépeksegítségével; üzenetek küldése.

 41    Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; feliratozása (filmek-); filmek gyártása, kivéve a

reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások; rádió- és televízióprogramok készítése; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorokszervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szinkronizálás;

 szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós szórakoztatás; videofilmezés; videofilmgyártás.

 ( 210 ) M 12 02608

 ( 220 ) 2012.07.23.

 ( 731 )  dr. Medveczky Mihály, Budapest (HU)

 ( 541 ) NEO WORLD

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési oldalak készítése;

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése; információknak számítógépesadatbázisokba való szerkesztése; közönségszolgálat;

közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámanyagok terjesztése reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban;

reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető

ügynökségek; sajtófigyelés;statisztikák összeállítása; számítógépes nyilvántartások kezelése; szponzorok

 felkutatása; telemarketing szolgáltatások.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; fórumok biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások;
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hírügynökségek;információszolgáltatás távközlési ügyekben; rádióadás; rádióadás [műsorszórás]; számítógép

terminálok közötti összeköttetések; tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési

 eszköz útján]; üzenetek és képek továbbításaszámítógépek segítségével; üzenetek küldése.

 41    Diszkók szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók;

hangstúdiók szolgáltatásai; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; könyvkiadás; lemezlovasok

szolgáltatásai; rádió- és televízióprogramokkészítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szinkronizálás; szórakoztatás; televíziós

 szórakoztatás; videofilmgyártás; zene összeállítása; zenei produkciók.

 ( 210 ) M 12 02662

 ( 220 ) 2012.07.25.

 ( 731 )  Spade Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) ökokuckó

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

 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).

 ( 210 ) M 12 02675

 ( 220 ) 2012.07.26.

 ( 731 )  Omega Bázis Kft., Lábatlan (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Diabetikus kenyér; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra;

 diétás italok gyógyászati használatra; gyógyhatású takarmányadalékok; gyógyteák.

 29    Bab, tartósított; borsó, tartósított; dió, feldolgozott; joghurt; lekvár; lencse, tartósított; levesek; mandula,

darált; margarin; napraforgóolaj, étkezési; olajok, étkezési; olívaolaj, étkezési; pálmamag olaj, táplálkozási

használatra; pálmaolajtáplálkozási használatra; pektin táplálkozásra; repceolaj, étkezési; sajtok; snack ételek

(gyümölcs alapú -); sonka; szárított zöldségek; szezámolaj; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra;

tejtermékek; vajkrém; zöldségek, tartósított;zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zsírok, érkezési;

 zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

 30    Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; árpa, hántolt; árpa, porrá tört; árpaliszt; babliszt; búzadara;

búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; csokoládé; dara emberi táplálkozásra; édesitőszerek, (természetes -);

fagylalt, jégkrém; fűszerkeverék;gabonakészítmények;gríz, kuszkusz, búzadara; húspástétomok; kakaó; kakaós

termékek; kekszek; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; ketchup [szósz]; kétszersültek, kekszek; kukorica,

darált; kukoricadara; kukoricaliszt; kukoricapehely; lisztek, étkezési;liszttartalmú ételek; majonéz; makaróni;

malomipari termékek; metélt tészta, nudli, galuska; mustár; müzli; piskóták; pizzák; salátaöntetek; snack ételek
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(gabona alapú-); só élelmiszerek tartósítására; sós kekszek; spagetti; szójaliszt tésztafélék; zabhántolt/tisztított;

 zabalapú ételek; zabdara; zabliszt; zabpehely.

 ( 210 ) M 12 02713

 ( 220 ) 2012.07.30.

 ( 731 )  Somogyi Péter, Leányfalu (HU)

 ( 740 )  dr. Staub Tímea, Staub Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási

ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és

 oktatási anyagok (készülékekkivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok ; nyomdabetűk; klisék.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02751

 ( 220 ) 2012.08.01.

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

 Budapest (HU)

 ( 740 )  Fülöp Rita, Budapest

 ( 541 ) 7. Szövetség

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

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

 társas kíséret; társkeresőklubok; vallási összejövetelek szervezése.

 ( 210 ) M 12 02807

 ( 220 ) 2012.08.03.

 ( 731 )  BÉKER-SOFT INFORMATIKA Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Czárán István,Czárán Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.

  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek.

 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 áru).

 ( 210 ) M 12 02814

 ( 220 ) 2012.08.06.

 ( 731 )  Balom Bt., Kisbér (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; fékek járművekhez, futófelületek

 újrafutózáshoz, gépkocsik, javítókészletek belső gumiabroncstömlőkhöz, jármű gumiabroncsok, járműkerekek.

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; bútorasztalos munkák (javítás), gépkocsik karbantartása és

 javítása, gumiabroncsok (újra)futózása, járművek karbantartása.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; műszaki szakértői

 tevékenység, gépjárművek műszakivizsgálata.

 ( 210 ) M 12 02838

 ( 220 ) 2012.08.07.

 ( 731 )  Kő Tamás, Budapest (HU)

 ( 541 ) MÁLNÁS MACI

 ( 511 )   32    Gyümölcslevek, szörpök italokhoz.

  33    Fröccsök.

 ( 210 ) M 12 02839

 ( 220 ) 2012.08.07.

 ( 731 )  Kő Tamás, Budapest (HU)

 ( 541 ) FRÖCCSÖS KEDVENCE

 ( 511 )   32    Gyümölcslevek, szörpök italokhoz.

  33    Fröccsök.

 ( 210 ) M 12 02855

 ( 220 ) 2012.08.08.

 ( 731 )  Wang Dongfang, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pénzes Lászlóné, Budapest

 ( 541 ) AMAYI

 ( 511 )   25    Harisnyanadrág.

 ( 210 ) M 12 02868

 ( 220 ) 2012.08.09.

 ( 731 )  Vintage 2002. Bortermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunmajsa (HU)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Energia italok, izotóniás italok, energia italokhoz: alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes

gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, gyümölcslevek, alkoholmentes

 gyümölcsnektárok, szénsavas italok.

  33    Alkoholtartalmú energia italok.

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

 valarnennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02907

 ( 220 ) 2012.08.10.

 ( 731 )  Gafor Kft., Székesfehérvár-Kisfalud (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Élelmiszer- és dohányipari gépek; élelmiszergyártó gépek és géprészek;száraztésztagyártó gépek és
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 géprészek.

  37    Javítás; szerelési szolgáltatások.

  40    Fémmegmunkálás.

 ( 210 ) M 12 02922

 ( 220 ) 2012.08.14.

 ( 731 )  evopro SCC Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tapolczai Nóra, Tapolczai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 szereplővalamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi áru).

 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 áru).

 ( 210 ) M 12 02923

 ( 220 ) 2012.08.14.

 ( 731 )  evopro SCC Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tapolczai Nóra, Tapolczai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) evopro

 ( 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

 szereplővalamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02924

 ( 220 ) 2012.08.14.

 ( 731 )  evopro SCC Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tapolczai Nóra, Tapolczai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) evopro group

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb
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mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

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

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

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

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

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

 szereplővalamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02925

 ( 220 ) 2012.08.14.

 ( 731 )  evopro SSC Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tapolczai Nóra, Tapolczai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) evo group

 ( 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

 szereplővalamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02946

 ( 220 ) 2012.08.15.

 ( 731 )  RANDOLPH Investment Ingatlanberuházó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Judit Csilla ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések 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; automata elárusító berendezések és szerkezetekérmebedobással működő

készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó

 készülékek.

 11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

berendezések; akváriumi melegítő készülékek; akváriumi szűrőkészülékek; akváriumi világítótestek; arcgőzölő

készülékek [szaunák]; ágymelegítők;berendezések házi szennyvíz tisztítására; biztonsági lámpák; biztonsági

szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; bojlerek, nem géprészek; búvárlámpák;
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cumisüveg melegítők, elektromos; csapok; csapok csatornahálózatokhoz;csepegtetők [öntözési tartozékok];

csillárok; csíraölő égők; csíraölő lámpák a levegő tisztításához; csőkígyók [lepárló-, fűtő- vagy hűtőberendezések

részei]; csövek (egészségügyi berendezések részei); egészségügyi készülékek és berendezések;

elektromoseszközök joghurt készítéséhez; elektromos mosodai szárítókészülékek; elektromos ventilátorok

személyes használatra; elszívóernyők, konyhai; elvakítást gátló szerkezetek járművekhez [lámpakészletek];

enyvmelegítő készülékek; égetőkemencék; égőfejeklámpákhoz; égők; élelmiszerek szerves anyagainak

víztelenítésére szolgáló készülékek; fagyasztók; fertőtlenítő készülékek; fertőtlenítő-adagolók toalettekhez;

fénycsövek; fénycsövek világításra; fényszórók gépkocsikhoz; fénytompító szerkezetekjárművekhez

[lámpakészletek]; forróvíztartályok, elektromos; főzőedények, elektromos; főzőedények és főzőberendezések;

főzőlapok; főzőlapok, platnik; fürdőkád felszerelések; fürdőkád garnitúrák; fürdőkádak; fürdőkályhák,

fürdővíz-melegítők; fürdőszobaiszerelvények; fűtőberendezések; fűtőberendezések járművekhez;

fűtőberendezések vas hevítésére; fűtőelemek, fűtőtestek; fűtőkészülékek, elektromos; fűtőszálak, elektromos;

fűtőtestek; gázlámpák; gyorsfőző (nyeles) serpenyők, elektromos; gyújtószerkezetek;gyümölcspörkölő gépek;

hajsütők; hajszárítók; haranglámpák, gömb alakú lámpaburák; háztartási hűtőkészülékek és berendezések;

hidroforok; hidromasszázs fürdőberendezések; hőcserélők, nem géprészek; hőlégfürdő készülékek;

hőlégkemencék; hőlégkészülékek;hőpárnák, elektromos nem gyógyászati használatra; hőszabályozó szelepek

[fűtőberendezések részei]; hőszivattyúk; hőtárolók; hővisszanyerő berendezések; huzatszabályozók, légelzárók

[fűtés]; hűtőberendezések és gépek; hűtőgépek; hűtőgépek és készülékek;hűtőhajók kemencékhez; hűtőkamrák;

hűtőkészülékek és hűtőberendezések; hűtőszekrények; hűtőtartályok; hűtővitrinek; illemhelyek, WC-k

[szaniteráruk]; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére; irányjelző izzólámpák járművekhez;

italhűtőberendezések; ívlámpák; izzószálak elektromos izzókba; izzószálas égők; jármű reflektorok;

járműfényszórók; jegesedésgátló fűtőszerkezetek járművekhez; jégkészítő gépek; jégtartó dobozok; jégtelenítők,

páramentesítők járművekhez; kandallók; karokgázégőkhöz; kádak ülőfürdőkhöz; kályhák [fűtőberendezések];

kályhák [fűtőkészülékek]; kávéfilterek, elektromos; kávéfőzőgépek, elektromos; kávéfőzők, elektromos;

kávépörkölő gépek; kávépörkölő készülékek; kemencerostélyok; kemencék; kemencék, nemlaboratóriumi

használatra; kemencékhez samottbélések; kenyérkészítő gépek; kenyérpirítók; kenyérsütő gépek; keresőlámpák,

zseblámpák; kerékpár-fényszórók; kerékpárlámpák; keverőcsaptelepek vízvezetékekhez; kéményajtók; kézszárító

készülékek mosdókhoz;kisülési csövek, elektromosak, világításra; klímaberendezések; konyhai tűzhelyek,

takaréktűzhelyek; kovácsműhelyek, hordozható; laboratóriumi lámpák; lampionok; lábmelegítők, elektromos

vagy nem elektromos; lábzsákok, elektromosan fűtött; lámpaernyők;lámpaernyőtartók; lámpaoszlopok [utcai];

lámpaüvegek; lámpák csőfoglalatai, elektromos; lámpák, elektromos; lámpák gépkocsik irányjelzőihez; lámpák

gépkocsikhoz; lámpák járművekhez; lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; lámpák világításra;

lámpásokvilágításra; LED-diódás világító berendezések; lepárló készülékek; levegő szagtalanító készülékek;

légfertőtlenítők; léghevítők; léghűtő berendezések; légkondicionáló berendezések; légkondicionáló berendezések

járművekhez; légnedvesítő készülékekközponti fűtés radiátorokhoz; légszárító készülékek; légszelepek gőzfűtő

berendezésekhez; légszűrő berendezések; légszűrők légkondicionáláshoz; légtisztító készülékek és gépek;

magnézium izzószálak [világítás]; malátapörkölő gépek; melegítő lapok;melegvizes fűtőberendezések;

melegvizes palackok [ágymelegítők]; mennyezetvilágítások; merülőforralók; mikrohullámú sütők

[főzőkészülékek]; mikrohullámú sütők ipari célokra; mosdókagylók; mosodai kazánok; mosogatók, lefolyók;

napkemencék; napkollektorok[fűtés]; nyársak roston sütéshez; nyársforgató készülékek; olajsütők, fritőzök,

elektromos; olajtisztító készülékek; ostyasütők, elektromos; öblítőtartályok; öntözőgépek mezőgazdasági

használatra; örvényfürdők; parazsas ágymelegítők; pasztőrözőberendezések; pecsenyesütő készülékek;

petróleumégők; pezsgőfürdő készülékek; polimerizációs berendezések; pörkölőgépek; radiátorfedelek,

radiátortetők; radiátorok, elektromos; radiátorok [fűtés]; radiátorok központi fűtéshez; rekflektorok;

rostok[sütőkészülékek], grillsütők; spirituszégők; sterilizációs zacskók, eldobhatók; sterilizátorok, csírátlanító

készülékek; sütőkemencék; sütőnyársak; szagtalanító készülékek nem személyes használatra; szauna

fürdőberendezések; szárítóberendezések;szárítókészülékek; szárítókészülékek és berendezések;

szárító/párologtató készülékek; szellőző [légkondicionáló] berendezések; szellőző [légkondicionáló] készülékek
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járművekhez; szellőzőernyők; szemétégetőgépek, incinerátorok; szintszabályozó szelepektartályokhoz;

szoláriumberendezések [napágyak]; szökőkutak, díszkutak; szőnyegek, elektromos fűtésű; szűrők [háztartási vagy

ipari berendezések részei]; szűrők ivóvízhez; takarmány szárítására szolgáló készülékek; takarók, elektromos

fűtésű, nemgyógyászati használatra; tápvízmelegítők; tejhűtő berendezések; tengervíz-sótlanító berendezések;

textilgőzölők; tiszta szobák [egészségügyi berendezések]; toalettek [WC-k]; tömítőgyűrűk vízcsapokhoz;

törökfürdőkhöz hordozható kabinok; túlfolyó tartályokközponti fűtőberendezésekhez; tűzcsapok; tűzhelyek,

konyhai; ultraibolya sugárzók, UV-lámpák nem gyógyászati használatra; úszómedence-klórozó berendezések;

ventilátorok [légkondicionálás]; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; vetítőlámpák; vécékagylók;

vécéülőkék; világító berendezések és készülékek; világító berendezések légi járművekhez; világító házszámok;

világítótestek járművekhez; villanyfőzőlapok; villanykörték; villanykörték, elektromos; vízellátási berendezések,

automata;vízellátó berendezések; vízelosztó berendezések; vízforralók, autogejzírek; vízhűtő berendezések;

vízkivételi készülékek; vízlágyító készülékek és berendezések; vízmelegítők [készülékek]; vízporlasztó betétek;

vízszűrő berendezések; víztisztítóberendezések, vízderítő berendezések; víztisztító készülékek és gépek;

vízvezeték berendezések; vízvezetéki csövek egészségügyi berendezésekhez; vízsterilizáló berendezések;

 WC-vízöblítő tartályok; zuhanyfülkék; zuhanyok; zseblámpák, elektromos;zsebmelegítők.

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

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

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

csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék; albumok; almanachok; aritmetikai, számtani

táblázatok; asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; atlaszok; bankkártya leolvasók, nemelektromos; betűk

acélból; bélyegző (pecsét)tartó állványok; bélyegző (pecsét)tartó dobozok; bélyegzők, pecsétek; bélyegzők

[pecsétek]; bélyegzőpárnák; bélyegzőtartók; bérmentesítő gépek [irodagépek]; blokkok [papíráruk]; brosúrák,

vékony fűzött könyvek;ceruzabelek; ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők; ceruzatoldók, ceruzahosszabbítók;

ceruzák; cégtáblák papírból vagy kartonból; címbélyegzők, címbélyegek; címerpajzsok [pecsétek papírból];

címíró gépek; címkék, nem szövetből; címkéző készülékek; címkézőkészülékek, kézi; címtáblák

címezőgépekhez; csekkfüzettartók; cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható] fedőlapok; csipeszes írótáblák;

csomagolóanyag keményítőből; csomagolópapír; daloskönyvek; derékszögű vonalzók; dobozok kartonból vagy

papírból;dossziék [papíráruk]; ecsetek; előrajzoló körző; enyvezett vásznak papíripari célokra; ezüstpapír;

építészeti makettek; értesítések [papíráruk]; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók

[papíráruk]; festékező asztalok[tintatartályok]; festékező szalagok; festékező vásznak iratmásoló gépekhez;

festékező vásznak másológépekhez; festékkeverő csészék művészek részére; festékkészletek [iskolai használatra];

festékpárnák; festékszalagok számítógép-nyomtatókhoz;festéktálcák; festmények [képek], keretezve vagy

anélkül; festőállványok; festőkefék; festőpatronok, festősablonok; festőpatrontartók; festővásznak; fényképek

beragasztására szolgáló készülékek; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; fóliatasakkasírozók, laminálók

[irodai cikkek]; folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; formák mintázóagyaghoz [anyagok művészeknek];

földgömbök; földrajzi térképek; füzetek; golyók golyóstollakhoz; görbe vonalzók; grafikai nyomatok; grafikai

reprodukciók;grafikus ábrázolások; gumírozott szalagok [papíráruk]; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz;

hajtogatókartonok [irodai cikkek]; halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hasáb alakú vonalzók, térzők,

űrtöltők; hektográfok; hímzőminták; hirdetőtáblákpapírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható

nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír; iratgyűjtők, dossziék; iratkapcsok, gemkapcsok; iratkapcsok,

iratfűzők; irattartók [irodai cikkek]; irattartók [papírárú]; írásminták; irodagépek borítékoklezárására; irodai

bélyegzőgépek; irodai felszerelések, a bútorok kivételével; irodai gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai

kapcsok; irodai lyukasztógépek; irodai nedvesítők; íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések; írógépbillentyűk;

írógépek,elektromos és nem elektromos; írógéphengerek; írógépszalagok; írókészletek; írókészletek [papíráruk];

írókréta; írómappák; írópalák; írószerek; írótábla törlők; írótollak; írótollak aranyból; iskolai táblák; iskolaszerek

[papíráruk]; itatóspapírok; ívek[papíráruk]; javítófolyadékok [irodai cikkek]; javítószalagok [irodai cikkek];

javítótinták [fénynyomatkészítéshez]; jegyek; jelölőkréta; jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; kalapdobozok kartonból;

karakterek [számok és betűk]; karcolótűk; karkötőkíróeszközök rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez
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csövek; kartonkötések; kartotékkartonok [papíráruk]; katalógusok; kártyák; kávészűrők papírból; keményítőenyv

papíripari vagy háztartási célokra; képek; képregények; kézikönyvek; kéztámasztókfestőknek; klisék,

nyomódúcok; kozmetikai kendők papírból; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; könyvkötések;

könyvkötészeti cikkek; könyvkötő felszerelések és gépek [irodai eszközök]; könyvkötő fonalak; könyvkötő

szövetek; könyvtámaszok;krétatartók; kromolitográfiák; leffentyűk [könyvkötészet]; lemezek metszetek;

készítéséhez; levegőpárásító [irodai cikkek]; levelezőlapok; levélkosarak; levélpapír; levélzáró pecsétostyák;

litografált műtárgyak; litográfiai kövek; litográfiai kréta;litográfiák; lovasok kartotékokhoz; lyukasztók kézi

[irodai cikkek]; lyukkártyák Jacquard-szövőszékekhez; magazinok, revük [időszaki lapok]; matricák,

lehúzóképek; márványozófésűk; másológépek, duplikátorok; másolópapír [papíráru];

metszetek;modellezőanyagok; modellezőpaszta; modellviasz nem fogászati használatra; műanyag

buboréklemezek csomagoláshoz vagy kiszereléshez; műanyagfóliák csomagolásra; műanyagok modellezéshez;

naplófőkönyvek, főkönyvek; naptárak; noteszok; nyomatok [metszetek];nyomdai betűk; nyomtatott órarendek,

menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra rakáshoz;

ofszet-nyomókendők, nem textilből; oktatási eszközök, a készülékek; kivételével; orsók írógépszalagokhoz;

öntapadócímkék [papíráruk]; öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási használatra; palackalátétek papírból;

palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból; palackokhoz csomagolóanyagok kartonból vagy papírból;

palavesszők; paletták festőknek; pantográfok[rajzeszközök]; papír; papír rádiótáviratokhoz; papíráruk;

papírcsíkok fiókokba, illatosítva vagy anélkül; papírcsokrok [papíráru]; papírmasé; papírok

elektrokardiográfokhoz; papírok regisztrálókészülékekhez; papírszalagok; papírszalagok vagy

lyukkártyákszámítógépprogramok rögzítéséhez; papírszorító rudak [írógépeken]; papírtartó dobozok [irodai

cikkek]; papírtépők irodai használatra; papírtölcsérek; papírtörülközők; papírvágó kések [irodai cikkek];

papírzsebkendők; pasztellek [kréták]; pauszmásolatok;pauszpapír; pecsétbélyegek; pecsételő anyagok papíripari

használatra; pecsétviasz; pergamenpapír; pénzcsipeszek; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; portrék,

arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok; radírgumik; ragasztó [enyv]papíripari vagy háztartási

használatra; ragasztóanyagok [enyvek] papíripari vagy háztartási használatra; ragasztók [enyvek] papíripari vagy

háztartási használatra; ragasztók papíripari vagy háztartási használatra; ragasztószalag-adagolók [irodai

cikkek];ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; ragasztószalagok papíripari vagy háztartási használatra;

rajzeszközök; rajzfelszerelések; rajzoló háromszögek; rajzszegek; rajztáblák; rajztömbök, rajzblokkok; regenerált

cellulózlapok csomagoláshoz;rézkarcok, gravűrök; rózsafüzérek, olvasók; sablonok [papíráruk]; sablonok

törléshez; sokszorosító készülékek és gépek; sokszorosító papírok; sorjázó szedővasak; söröskorsó alátétek;

stencilek; süllyesztett tintatartók; szalvéták, papírból; számok[nyomdai karakterek]; számozókészülékek;

szedőhajók [nyomdászat]; szedőregálok [nyomdai felszerelések]; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból;

szénceruzák; színes olajnyomatok; szivargyűrűk; szobrocskák, figurák papírmaséból; szórólapok;

szövegkiemelők[filctollak]; szűrőanyagok [papír]; szűrőpapír; táblamutató eszközök, nem elektromos; tálalátétek,

tányéralátétek papírból; tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására; tányéralátétek papírból; tárgymutatók,

repertóriumok; tervrajzok; tintarudak;tintatartók; tinták; toalettkendők papírból; toll- és ceruzatartók, asztali;

tollak [irodai cikkek]; tollszárkapcsok; tollszártartók; tolltartók; tolltörlők; töltőceruzák, csavarirónok; töltőtollak;

törlésre szolgáló termékek; transzparensek [papíráruk];tuskihúzók; tusok; tűzőgépek [irodai cikkek]; T-vonalzók,

fejesvonalzók; ujjvédők [irodai cikkek]; újságok; útlevéltartók; üdvözlőlapok/kártyák; vászon könyvkötéshez;

vászonpausz; világító papír; virágcserépburkolók papírból; viszkózalemezekcsomagolásra; vízfestmények,

akvarellek; vonalzók rajzoláshoz; xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz]; zacskók csomagolásra

papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok; zsírpapír,

 viaszpapír.

 ( 210 ) M 12 02974

 ( 220 ) 2012.08.16.

 ( 731 )  dr. Korinek László Dezső, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30    Magyar származású lisztek és gabonakészítmények; magyar származású kenyér, magyar származású

 péksütemények és cukrászsütemények; magyar származású élesztő, magyar származású tészták.

  36    Gyűjtések szervezése, jótékonysági célú gyűjtések.

 41    Nevelés; sport- és kulturális tevékenységek; eszmecserék, kulturális vagy nevelési célú kiállítások és

 rendezvények szervezése, lebonyolítása; hagyományteremtő tevékenység.

 ( 210 ) M 12 02985

 ( 220 ) 2012.08.17.

 ( 731 )  Kirby Building Systems Kuwait Company S.A.K.(C), Safat 13100 (KW)

 ( 740 )  Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Acélvázas épületek; előre megszerkesztett acélvázas épületek; szerkezeti acél; poliuretánnal szigetelt

szendvics panelek; acél és aluminiumfalak és tetőborítások; nyílt rácsozatú tetőgerendák (fedélszerkezetek); ív

 alakú gerendák (ív alakú acélgerendák).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02998

 ( 220 ) 2012.08.21.

 ( 731 )  Viky Kereskedelmi Kft., Nagykanizsa (HU)

  
( 591 )

 ( 511 )  19    Ablakkeretek, nem fémből; ablakok nem fémből; ajtók, nem fémből; ajtókeretek, nem fémből; ajtótáblák,

kapubéleletek nem fémből; burkolatok, nem fémből, építési célokra; burkolólemezek, nem fémből fa

 burkolatokhoz; faburkolatok; kapuk, nem fémből;parketták; profillécek fából falburkolatokhoz; táblás faburkolat.

 20    Ablakszerelvények, nem fémből; ajtószerelvények, nem fémből; asztalok; ágyak; ágykeretek; bútorok;

bútorpolcok; fogasok (bútorok); faszerkezetek bútorokhoz; íróasztalok; irodabútorok; kanapék; karosszékek,

sezlonok; kerevetek, pamlagok; komódok, fiókosszekrények; könyvespolcok; pultok (asztalok); szekrények;

 székek (ülések); üvegszekrények, vitrinek (bútorzat).

  35    Árubemutatás; beszerzői szolgáltatások mások számára; import-export ügynökségek.

 ( 210 ) M 12 03037

 ( 220 ) 2012.08.23.

 ( 731 )  Bitter Mariann, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Solymár Károly, Berényi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;
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fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek;

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

 csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék.

 18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák;

 ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák; párnázó és

 tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

 ( 210 ) M 12 03104

 ( 220 ) 2012.08.29.

 ( 731 )  Cardnet Kártyarendszerek és szolgáltatások Zártkörűen működő Rt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; árösszevetési

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

terjesztése; becslés kereskedelmi ügyletekben;beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése]

mások számára; eladási propaganda mások számára; elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése; hirdetések levélben

megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése;import-export ügynökségek; információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi információs

ügynökségek;kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése; konzultáció személyzeti kérdésekben; közlemények átírása; közönségszolgálat; közvéleménykutatás;

kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing; másokárui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi

adminisztrációja; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing

 szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; önköltség-elemzés; piaci tanulmányok.

 38    Digitális fájlok továbbítása;elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; hozzáférési idő bérlése világméretű

számítógépes hálózatokhoz;információszolgáltatás távközlési ügyekben; mobiltelefon [celluláris telefon]

összeköttetés; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; rádióadás; számítógép terminálok közötti

összeköttetések; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlésibeszélgetésterelő és összeköttetési

szolgáltatások; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes

világhálóval; telefonok kölcsönzése; telefon-összeköttetések; telefon-szolgáltatások; tudakozók,

információsszolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján]; üdvözlőkártyák továbbítása online;

 üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek bérlete.

 41    Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fogadások tervezése [szórakoztatás];

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

 szervezése és lebonyolítása.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; információadás,

tanácsadás és konzultáció a szénveszteség ellentételezéséről; kutatás és fejlesztés mások részére; kutatómotorok

biztosítása az internethez; műszaki kutatás;számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása;

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

 számítógép vírusvédelmi szolgáltatások.

 43    Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban;

hordozható épületek bérlete*; ivóvíz-automaták bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek;

panziók; rendezvényhez termekkölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges-);
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szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk

 kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; üdülőtáborokszolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 12 03112

 ( 220 ) 2012.08.30.

 ( 731 )  Tóth Ákos László, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Zoltán Levente, 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 áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03124

 ( 220 ) 2012.08.30.

 ( 731 )  Török Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ivanovits Andrea, Ivanovits Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Jód és jód tartalmú gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; jód és jód tartalmú egészségügyi

készítmények gyógyászati használatra; jód és jód tartalmú gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

adaptált diétás élemiszerek és anyagok; jód ésjód tartalmú bébiételek; jód és jód tartalmú étrend-kiegészítők

 emberek és állatok számára; jód és jód tartalmú tapaszok, jód és jód tartalmú kötszeranyagok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03126

 ( 220 ) 2012.08.31.

 ( 731 )  Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Budapest (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; nyomdabetűk; klisék; acéltollak; albumok;

almanachok; bélyegzők, pecsétek; borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzöttkönyvek; cégtáblák papírból

vagy kartonból; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; fedelek, kötések, borítók [papíráruk];

fényképek [nyomtatott]; folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék;
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íróeszközök;írószerek; írótollak; karton; katalógusok; kártyák; képek; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek;

könyvek; könyvjelzők; levelezőlapok; levélpapír; magazinok, revük [időszaki lapok]; matricák, lehúzóképek;

másolópapír [papíráru]; műanyagfóliák csomagolásra;naptárak; noteszok; nyomatok [metszetek]; nyomtatott

publikációk; nyomtatványok; oktatási eszközök, a készülékek kivételével; öntapadó szalagok papíripari vagy

háztartási használatra; palackalátétek papírból; palackcsomagoló anyagok kartonból vagypapírból; papíráruk;

papírtartó dobozok [irodai cikkek]; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; postabélyegek; poszterek;

prospektusok; szalvéták, papírból; szórólapok; tálalátétek, tányéralátétek papírból; toll- és ceruzatartók, asztali;

tollak[irodai cikkek]; tolltartók; töltőtollak; transzparensek [papíráruk]; újságok; üdvözlőlapok/kártyák; zacskók

 csomagolásra papírból vagy műanyagból; zenélő üdvözlőlapok.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; dzsekik; egyenruhák; fejfedők [kalapáruk]; felsőkabátok, felöltők;

felsőruházat; ingek; kabátok; kalapok; kesztyűk [ruházat]; kosztümök; nadrágok; nyakkendők; övek [ruházat];

 pólók; pulóverek; sapkák; sálak; szoknyák.

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

művirág; díszjelvények, kitűzők; jelvények, nem nemesfémből; kitüntetések, díjak szalagjai; övcsatok,

 övkapcsok.

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

 elkészítése; árverés; közönségszolgálat; statisztikák összeállítása; számítógépes nyilvántartások kezelése.

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

folyóiratok on-line kiadása; könyvkiadás; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; oktatás; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nemletölthetők; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése;

 zenekarok szolgáltatásai.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; vegyelemzés, kémiai

 analízis.

 ( 210 ) M 12 03127

 ( 220 ) 2012.08.31.

 ( 731 )  Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék; acéltollak;

albumok; almanachok; bélyegzők, pecsétek; borítékok [papíráruk]; brosúrák, vékony fűzöttkönyvek; cégtáblák

papírból vagy kartonból; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; fedelek, kötések, borítók

[papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; hírlevelek; iratgyűjtők,

dossziék; íróeszközök;írószerek; írótollak; karton; katalógusok; kártyák; képek; kézikönyvek; könyvecskék,

füzetek; könyvek; könyvjelzők; levelezőlapok; levélpapír; magazinok, revük [időszaki lapok]; matricák,

lehúzóképek; másolópapír [papíráru]; műanyagfóliák csomagolásra;naptárak; noteszok; nyomatok [metszetek];

nyomtatott publikációk; nyomtatványok; oktatási eszközök, a készülékek kivételével; öntapadó szalagok

papíripari vagy háztartási használatra; palackalátétek papírból; palackcsomagoló anyagok kartonból

vagypapírból; papíráruk; papírtartó dobozok [irodai cikkek]; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból;

postabélyegek; poszterek; prospektusok; szalvéták, papírból; szórólapok; tálalátétek, tányéralátétek papírból; toll-

és ceruzatartók, asztali; tollak[irodai cikkek]; tolltartók; töltőtollak; transzparensek [papíráruk]; újságok;

 üdvözlőlapok/kártyák; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zenélő üdvözlőlapok.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; dzsekik; egyenruhák; fejfedők [kalapáruk]; felsőkabátok, felöltők;

felsőruházat; ingek; kabátok; kalapok; kesztyűk [ruházat]; kosztümök; nadrágok; nyakkendők; övek [ruházat];
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 pólók; pulóverek; sapkák; sálak; szoknyák.

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

művirág; díszjelvények, kitűzők; jelvények, nem nemesfémből; kitüntetések, díjak szalagjai; övcsatok,

 övkapcsok.

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

 elkészítése; árverés; közönségszolgálat; statisztikák összeállítása; számítógépes nyilvántartások kezelése.

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

folyóiratok on-line kiadása; könyvkiadás; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; oktatás; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nemletölthetők; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése;

 zenekarok szolgáltatásai.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; vegyelemzés, kémiai

 analízis.

 ( 210 ) M 12 03190

 ( 220 ) 2012.09.05.

 ( 731 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) brandmánia

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03250

 ( 220 ) 2012.09.11.

 ( 731 )  ÁN-TREND KFT., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

 ( 210 ) M 12 03299

 ( 220 ) 2012.09.13.

 ( 731 )  Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Bercsényi Erika, Győr
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( 546 )

 ( 511 )   33    Whiskey ( Nagy- Britanniából származó)

 ( 210 ) M 12 03313

 ( 220 ) 2012.09.14.

 ( 731 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült sörrel kapcsolatos termékek; címkék; dossziék;füzetek; grafikai

reprodukciók; grafikus ábrázolások;hajtógatókartonok ( irodai cikkek); hirdetőtáblák papírból vagy kartonból;

hírlevelek;könyvjelzők; levelezőlapok;magazinok; revük ( időszaki lapok);matricák; lehúzóképek;műanyagfóliák

csomagolásra;naptárak;noteszok; nyomtatványok; palackcsomagoló anyagok kartonból vagy

 papírból;papíráruk;plakátok; falragaszok papírból vagy kartonból;prospektusok;szórólapok.

  32    Sörök.

 35    Reklámozás, beleértve a weboldalakon, valamint külső és belső falfelületeken történő megjelenítést is;

 kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 12 03328

 ( 220 ) 2012.09.14.

 ( 731 )  KOLIKEN Kft., Kiskunhalas (HU)

 ( 541 ) ALBATROS

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; kerékpárok és egyéb emberi erővel, illetve

 segédmotorral hajtott járművek; valamennyi 12. osztályba tartozó kerékpár alkatrész és kiegészítő.

 ( 210 ) M 12 03330
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 ( 220 ) 2012.09.14.

 ( 731 )  KOLIKEN Kft., Kiskunhalas (HU)

 ( 541 ) FELIZ

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; kerékpárok és egyéb emberi erővel, illetve

 segédmotorral hajtott járművek; valamennyi 12. osztályba tartozó kerékpár alkatrész és kiegészítő.

 ( 210 ) M 12 03331

 ( 220 ) 2012.09.14.

 ( 731 )  KOLIKEN Kft., Kiskunhalas (HU)

 ( 541 ) JÁZMIN

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; kerékpárok és egyéb emberi erővel, illetve

 segédmotorral hajtott járművek; valamennyi 12. osztályba tartozó kerékpár alkatrész és kiegészítő.

 ( 210 ) M 12 03332

 ( 220 ) 2012.09.14.

 ( 731 )  KOLIKEN Kft., Kiskunhalas (HU)

 ( 541 ) KORONA

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; kerékpárok és egyéb emberi erővel, illetve

 segédmotorral hajtott járművek; valamennyi 12. osztályba tartozó kerékpár alkatrész és kiegészítő.

 ( 210 ) M 12 03333

 ( 220 ) 2012.09.14.

 ( 731 )  KOLIKEN Kft., Kiskunhalas (HU)

 ( 541 ) HUNYADI

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; kerékpárok és egyéb emberi erővel, illetve

 segédmotorral hajtott járművek; valamennyi 12. osztályba tartozó kerékpár alkatrész és kiegészítő.

 ( 210 ) M 12 03334

 ( 220 ) 2012.09.14.

 ( 731 )  WOLFBAU TEAM Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Farkas Zoltán Árpádné, Pécs

  
( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03358

 ( 220 ) 2012.09.18.

 ( 731 )  Kommentár Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Biczi Tamás, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Fesztivál a határon

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; diszkók szolgáltatásai; előadóművészek

szolgáltatásai; eszmecserék; élő előadások lebonyolítása; filmgyártás; fogadások tervezése; klubszolgáltatások;

konferenciák szervezése és lebonyolítása;kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális,

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; show-műsorok; show műsorok szervezése; sportrendezvények

szervezése; szabadidős szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és nyújtása;szimpóziumok szervezése

 és lebonyolítása; szövegek kiadása; videofilmgyártás.

 ( 210 ) M 12 03397
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 ( 220 ) 2012.09.19.

 ( 731 )  CALBERSON GE, VILLENEUVE LA GARENNE CEDEX FRANCE (FR)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek, földi mozgató berendezések.

 39    Szállítás, szállítmányozás, áruk raktározása, járműbérlés, raktározást szolgáló tárolók bérlése, vontatás,

teheráruk fel- és lerakodása, áruk csomagolása, áruk (teheráruk) szállítása és továbbítása, teheráruk továbbítása,

értéktárgyak őrzött szállítása,szállítási és raktározási információk, áruk monitorizálására és továbbítására

vonatkozó információk, szállítási logisztika, elektronikusan tárolt adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása,

 szállítmányok elektronikus nyomon követése, raktárbérlés,raktározás.

 ( 210 ) M 12 03427

 ( 220 ) 2012.09.21.

 ( 731 )  Rekedt Nagy József Vince, Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Rabatin Attila, Budapest

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03437

 ( 220 ) 2012.09.21.

 ( 731 )  Uni-PP Kft., Tát (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek;

 fémcsövek és csővezetékek.

  40    Anyagmegmunkálás; fémmegmunkálás.

 ( 210 ) M 12 03514

 ( 220 ) 2012.09.26.

 ( 731 )  VÉGHELYZET Kft., Százhalombatta (HU)

 ( 541 ) Üveghegy Kiadó

 ( 511 )  35    Reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési

 célokból; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása.

 41    Elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési

célú kiállítások szervezése; oktatás; onlineelérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szövegek kiadása

(nem reklámcélú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; tördelési szolgáltatások, nem

 hirdetési célokra; zene összeállítása; zenei produkciók.

 ( 210 ) M 12 03521
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 ( 220 ) 2012.09.26.

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

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) Kávészünet

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

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

 kivételével).

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

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

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

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

 ( 210 ) M 12 03529

 ( 220 ) 2012.09.26.

 ( 731 )  Jim Beam Brands Co. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Deerfield, Illinois (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Whiskey.

 ( 210 ) M 12 03548

 ( 220 ) 2012.09.27.

 ( 731 )  ZEUS exhausts Kipufogó-gyártó, Ipari és Kereskedelmi Bt., Nagykanizsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Kipufogódobok, hangtompítók motorokhoz; kipufogó-gyújtócsövek motorokhoz.

  40    Fémmegmunkálás.

 ( 210 ) M 12 03550

 ( 220 ) 2012.09.27.

 ( 731 )  GIFA Kereskedelmi és Erdőgazdálkodási Szolgáltató Kft., Létavértes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Nyers faanyag, farönk.

  39    Áruszállítás.

 ( 210 ) M 12 03551

 ( 220 ) 2012.09.27.

 ( 731 )  R-Water Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Akasztó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek, ásványvizek (italok), ásványvíz alapú izotóniás italok, ásványvíz alapú funkcionális italok,

 ásványvíz alapú sportitalok, szódavíz, szódavizek, vizek (italok).
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 ( 210 ) M 12 03564

 ( 220 ) 2012.09.28.

 ( 731 )  Laurus-Duo Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Kertészet.

 ( 210 ) M 12 03570

 ( 220 ) 2012.09.28.

 ( 731 )  TFSZ Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadás; piac és közvélemény

 kutatás.

 42    Számítógép programozás; társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés; információ-technológiai

 szaktanácsadás.

 ( 210 ) M 12 03605

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Erdős Nándor, Nyíregyháza (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 valamennyi áru).

 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).

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

 ( 210 ) M 12 03615

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Qualité Kanizsa Kfc., Nagykanizsa (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;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 4. szám, 2013.02.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M335



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).

 ( 210 ) M 12 03653

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Hanich-Gép Kft., Nagyesztergár (HU)

 ( 740 )  Hanich József, Nagyesztergár

  ( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03658

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  SUBOSITS Fuvarozó, Ipari és Kereskedelmi Kft., Zalaháshágy (HU)

  
( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03661

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Ham-Bau Kft., Vértesboglár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 03670

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Guti László, Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Rabatin Attila, Budapest

 ( 541 ) GUTI LÁSZLÓ

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03703

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Young B.T.S. Informatikai és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftverek.

  35    Telefon rendszerek, informatikai és infrastruktúrális rendszerek forgalmazása; szoftver kereskedelem.

 42    Műszaki szolgáltatások, tervezői és kutatói tevékenység; számítógépes szoftver fejlesztés, informatikai

szoftverek fejlesztése, informatikai kutatás, fejlesztés; biztonságtechnikai kamera rendszerek arcfelismerési

 kutatása; telefon rendszerek,informatikai és infrastruktúrális rendszerek szervizelés, karbantartása, üzemeltetése.
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 ( 210 ) M 12 03717

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  SERES Fuvarozó, Szállítmányozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Körösladány (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03718

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  4-ÉPV Kft 100%, Tát (HU)

 ( 740 )  dr Magyarfalvi Botond,Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03719

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Balázsi József EV, Pilis (HU)

 ( 740 )  dr. Magyarfalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Balázsi Gépi és Földmunka

 ( 511 )  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).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03723

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Grape-stone Press Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) GRAPOILA

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok; olajok leválasztására szolgáló termékek.

 ( 210 ) M 12 03730

 ( 220 ) 2012.10.03.

 ( 731 )  HETECH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)

 ( 541 ) HETECH
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 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; beszerzői

 szolgáltatások mások számára; információ és tanácsadás fogyasztóknak.

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; elhasznált vagy részben megsemmisült gépek felújítása; gépek

 üzembe helyezése, karbantartása és javítása; járművek karbantartása.

 ( 210 ) M 12 03740

 ( 220 ) 2012.10.03.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Filteres szivarkák.

 ( 210 ) M 12 03741

 ( 220 ) 2012.10.03.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Filteres szivarkák.

 ( 210 ) M 12 03755

 ( 220 ) 2012.10.04.
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 ( 731 )  BIOPOLUS Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  ifj. dr. Faludi Gábor, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AKVAPOLUS

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

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

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

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03763

 ( 220 ) 2012.10.04.

 ( 731 )  Nébali Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szirtes Edit, Budapest

 ( 541 ) Ad Astra

 ( 511 )   41    Könyvkiadás.

 ( 210 ) M 12 03765

 ( 220 ) 2012.10.04.

 ( 731 )  Nébali Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szirtes Edit, Budapest

 ( 541 ) abrakadabra

 ( 511 )   41    Könyvkiadás.

 ( 210 ) M 12 03780

 ( 220 ) 2012.10.04.

 ( 731 )  Állványtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pomáz (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Állványozás; építmények lebontása.

 ( 210 ) M 12 03782

 ( 220 ) 2012.10.04.

 ( 731 )  Gajane Gross Kommanditbolag, 175 26 Järfälla (SE)

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

 ( 541 ) GEO'S BELL

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 03784

 ( 220 ) 2012.10.05.

 ( 731 )  Buda-Cash Brókerház Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Georgi Kornél, Georgi-Földvári-Oláh Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 12 03789

 ( 220 ) 2012.10.05.

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

 ( 740 )  dr. Gombár Zsolt, Zsolnay és Gombár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03792

 ( 220 ) 2012.10.05.

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

 ( 740 )  dr. Gombár Zsolt, Zsolnay és Gombár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Esti vigadó

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03794

 ( 220 ) 2012.10.05.

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

 ( 740 )  dr. Gombár Zsolt, Zsolnay és Gombár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Zeneasztal

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03796

 ( 220 ) 2012.10.05.

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

 ( 740 )  dr. Gombár Zsolt, Zsolnay és Gombár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Reggeli vigadó

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03797

 ( 220 ) 2012.10.05.

 ( 731 )  Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Gombár Zsolt, Zsolnay és Gombár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Déli vigadó

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03800

 ( 220 ) 2012.10.05.

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

 ( 740 )  dr. Gombár Zsolt, Zsolnay és Gombár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Délutáni vigadó

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03802

 ( 220 ) 2012.10.05.

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

 ( 740 )  dr. Gombár Zsolt, Zsolnay és Gombár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Reggeli kakasszó

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03809

 ( 220 ) 2012.10.05.

 ( 731 )  BA.BE.KI. Kft., Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  dr. Borbás Péter ügyvéd, Dunaújváros

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 12 03810

 ( 220 ) 2012.10.04.

 ( 731 )  Denttinger Kft., Budaörs (HU)

 ( 541 ) Harapj a témára!

 ( 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).

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek
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és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03814

 ( 220 ) 2012.10.08.

 ( 731 )  FENNTARTHATÓ OTTHON Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vauver Krisztina Éva, Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03815

 ( 220 ) 2012.10.08.

 ( 731 )  FENNTARTHATÓ OTTHON Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vauver Krisztina Éva, Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03833

 ( 220 ) 2012.10.09.

 ( 731 )  Daganatos.hu Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 541 ) Élen a daganatos gyermekekért

 ( 511 )   36    Jótékonysági gyűjtések.

 ( 210 ) M 12 03836

 ( 220 ) 2012.10.09.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) tippmixPro

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

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

 írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével).
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 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás,televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

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

 lebonyolítása, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 12 03837

 ( 220 ) 2003.10.21.

 ( 731 )  Aldi GmbH & Co. KG, Mülheim an der Ruhr (DE)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DIPLOMAT

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

 áru).

 ( 210 ) M 12 03842

 ( 220 ) 2012.10.10.

 ( 731 )  Lamberg-kastély Kulturális Központ, Mór (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

 ( 541 ) Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál

 ( 511 )   16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, nyomtatványok, kiadványok.

  35    Rendezvények reklámozása, on-line hirdetés.

  41    Rendezvények szervezése, kulturális tevékenység.

 ( 210 ) M 12 03844

 ( 220 ) 2012.10.10.

 ( 731 )  Kovács Tibor, Budapest (HU)

 ( 541 ) LOGEN

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyiáru).

 11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

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

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

 ( 210 ) M 12 03846

 ( 220 ) 2012.10.10.

 ( 731 )  Kasper.-Co. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Heves (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).
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 ( 210 ) M 12 03853

 ( 220 ) 2012.10.11.

 ( 731 )  Basilicus Szőlőbirtok Borászati Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csigó Csaba, Csigó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Egyszervolt

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

 áru).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03859

 ( 220 ) 2012.10.11.

 ( 731 )  "ÉP-DENT" Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Fogászat.

 ( 210 ) M 12 03860

 ( 220 ) 2012.10.11.

 ( 731 )  GREEN-LOGISTIC Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Fogászat.

 ( 210 ) M 12 03861

 ( 220 ) 2012.10.11.

 ( 731 )  Muffinom Gasztro Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Péksütemények és cukrászsütemények.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 12 03863

 ( 220 ) 2012.10.11.

 ( 731 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  
( 546 )
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 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, nedvesítő és lekötő vegyületek; fűtőanyagok (beleértve a

 motorbenzineket is); világítóanyagok; gyertyák, gyertyabelek, mécsesek.

  39    Töltőállomások üzemanyaggal történő ellátása, csővezetékekben és/vagy közúti szálítással.

  40    Anyagmegmunkálás, kőolaj feldolgozás, gázkitermelés.

 ( 210 ) M 12 03868

 ( 220 ) 2012.10.11.

 ( 731 )  ITAL Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) LOVASSY

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

 szeszes italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likőrök, lőre, csiger, szeszes italok, vodka, whisky.

 ( 210 ) M 12 03869

 ( 220 ) 2012.10.11.

 ( 731 )  ITAL Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) DŰLŐSSY

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

 szeszes italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likőrök, lőre, csiger, szeszes italok, vodka, whisky.

 ( 210 ) M 12 03872

 ( 220 ) 2012.10.11.

 ( 731 )  Lapcom Kft., Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; Magyarországról származó újságok.

 ( 210 ) M 12 03873

 ( 220 ) 2012.10.10.

 ( 731 )  ST. NICOLAUS, a.s., Liptovsky Mikulas (SK)

 ( 300 )  POZ 763-2012 2012.05.09. SK

 ( 740 )  Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NICOLAUS

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

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

 szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

 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).

 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).

 ( 210 ) M 12 03874

 ( 220 ) 2012.10.10.

 ( 731 )  ST. NICOLAUS, a.s., Liptovsky Mikulas (SK)

 ( 300 )  POZ 762-2012 2012.05.09. SK

 ( 740 )  Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

 szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

 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).

 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).

 ( 210 ) M 12 03875

 ( 220 ) 2012.10.12.

 ( 731 )  Compaigne Gervais Danone S.A., Paris (FR)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tej és tejtermékek; valamint tej, tejpor, zselésített, ízesített és habosított tej; tejtermékek, nevezetesen: tejes

desszertek, joghurtok, joghurtitalok, túró, főleg tejből vagy tejtermékből készült natúr vagy ízesített italok, főleg

 tejből készítetttejitalok, gyümölcsös tejesitalok; natúr vagy ízesített erjesztett tejes termékek.

 32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz, valamint szénsavmentes és szénsavas víz (ásványi és nem ásványi), gyümölcs és

zöldség levek, gyümölcs és zöldség italok,szörbet italok készítmények italok előállításához, alkoholmentes

 gyümölcs és zöldség kivonatok, alkoholmentes italok.

 ( 210 ) M 12 03883

 ( 220 ) 2012.10.12.

 ( 731 )  Meglepkék Csoport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Buliszerviz

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek.

 ( 210 ) M 12 03896

 ( 220 ) 2012.10.15.

 ( 731 )  Dömötöri András, Pécs (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás:pizza házhozszállítás; étel házhozszállítás.

  43    Vendéglátási szolgáltatások; éttermek.

 ( 210 ) M 12 03912

 ( 220 ) 2012.10.16.

 ( 731 )  Karma Guru Egzotikus Termékek és Szolgáltatások Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 4. szám, 2013.02.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M346



 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célból; áruminták terjesztése;

import-export ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek; marketing; vásárlási megrendelések

 ügyintézése.

  39    Utaskísérés; utasszállítás; utazások szervezése.

 41    Klubszolgáltatások; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási

 tárgyú információk; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; vallásoktatás.

 ( 210 ) M 12 03928

 ( 220 ) 2012.10.17.

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

 ( 740 )  Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 12 03930

 ( 220 ) 2012.10.17.

 ( 731 )  Zhu Xinyou, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest

  

( 546 )

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

 lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 12 03936

 ( 220 ) 2012.10.17.

 ( 731 )  MEDEXPERT Műszaki és Gazdasági Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Páczelt László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Arteriográf, EKG modul; diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; elektrokardiográfok;

 elemzőkészülékek gyógyászati használatra; vérnyomásmérők.

 35    Információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; reklámanyagok terjesztése, marketing,

promóció, internetes kampány ("Szíverősítő" kampány); web-es egészségteszt ("Szíverősítő"

 teszt/egészségteszt/rizikóteszt); életmód tanácsadás,közösségi média oldal működtetése.

  41    Szakmai képzés; internetes képzés, gyakorlati képzés.

  42    Egészségfejlesztési célú kutatás, népegészségügyi kutatás.

 44    Arteriográffal és EKG modullal végzett komplex vizsgálat; arteriográf és EKG modul bérlete, kölcsönzése;

egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; gyógyászati berendezések bérbeadása;

 orvosi szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 12 03942

 ( 220 ) 2012.10.13.

 ( 731 )  Magyar Programszervező Iroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., Sáránd (HU)

 ( 541 ) Alföldi Legendárium

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03950

 ( 220 ) 2012.10.18.

 ( 731 )  Teleprint LTD, Kingstown, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek (VC)

 ( 740 )  dr. Komáromi Péter, Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gnet Print

 ( 511 )   40    Fekete-fehér és színes nyomtatás papírra, műanyagra, kerámiára és egyéb anyagra.

  42    Interaktív adattárolás és felhő szolgáltatás.

 ( 210 ) M 12 03958

 ( 220 ) 2012.10.18.

 ( 731 )  CALBERSON GE, VILLENEUVE LA GARENNE CEDEX FRANCE (FR)

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

 ( 541 ) MF CARGO

 ( 511 )   12    Járművek, földi mozgató berendezések.

 39    Szállítás, szállítmányozás, áruk raktározása, járműbérlés, raktározást szolgáló tárolók bérlése, vontatás,

teheráuk fel-, és lerakodása, áruk csomagolása, áruk (teheráruk) szállítása és továbbítása, teheráruk továbbítása,

értéktárgyak őrzött szállítása,szállítási és raktározási információk, áruk monitorizálására és továbbítására

vonatkozó információk, szállítási logisztika, elektronikusan tárolt adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása,

 szállítmányok elektronikus nyomon követése, raktárbérlés,raktározás.

 ( 210 ) M 12 03964

 ( 220 ) 2012.10.19.

 ( 731 )  DAGOBERT 2005 Kft., Sopron (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek; kiskereskedelmi szolgáltatások dohányipari termékekkel és italokkal kapcsolatban.

  36    Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; pénzváltás.

 ( 210 ) M 12 03974

 ( 220 ) 2012.10.19.

 ( 731 )  Mosonmagyaróvári Fémszerelvény Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  dr. Illés Tamás, dr. Illés Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

  ( 546 )

 ( 511 ) 6    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; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek; (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

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

 ( 210 ) M 12 03981
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 ( 220 ) 2012.10.24.

 ( 731 )  Bán Gabriella, Veszprém (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

 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).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 03982

 ( 220 ) 2012.10.24.

 ( 731 )  Czekelius & Byrd Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyiáru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03983

 ( 220 ) 2012.10.24.

 ( 731 )  KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Giacomo Pedranzini, Kaposvár
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( 546 )

 ( 511 )   29    Húskészítmények; szalámifélék.

 ( 210 ) M 12 03984

 ( 220 ) 2012.10.24.

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

 ( 740 )  dr. Fodor Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) Vigyázz, Kész, Pénz!

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03986

 ( 220 ) 2012.10.24.

 ( 731 )  Firhang-Plusz Kft., Paks (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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03999

 ( 220 ) 2012.10.19.

 ( 731 )  INEPEX Informatikai és Szolgáltató Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Marczingós László, Dr. Marczingós László Ügyvédi Iroda, Tagyon

  
( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; (az osztály betűrend szerinti
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 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04020

 ( 220 ) 2012.10.26.

 ( 731 )  Bajér Kft., Sóskút, Ipari Park (HU)

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

 ( 541 ) GeoCon

 ( 511 )  9    Nem fém építőanyagok; beton.

 ( 210 ) M 12 04027

 ( 220 ) 2012.10.27.

 ( 731 )  Boom & Brass Vendéglátóipari és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Mihály, Budapest

 ( 541 ) SPRITZ PLATZ

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04029

 ( 220 ) 2012.10.27.

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

 ( 740 )  dr. Hümpfner Viktória, Hümpfner 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; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04031

 ( 220 ) 2012.10.27.

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

 ( 740 )  dr. Kiss Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Szimfonik live 2.0

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04038
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 ( 220 ) 2012.10.29.

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

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

 ( 541 ) REÁL OSZTÁLYKASSZA

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 12 04039

 ( 220 ) 2012.10.29.

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

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 12 04043

 ( 220 ) 2012.10.29.

 ( 731 )  HM Budapest Erdőgazdasági Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nemere János, Dr. Nemere János Ügyvédi iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04044

 ( 220 ) 2012.10.29.

 ( 731 )  BONGRAIN S.A., VIROFLAY (FR)

 ( 740 )  dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 12 04052
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 ( 220 ) 2012.10.30.

 ( 731 )  DATAM Consulting Kft., Csopak (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  ( 546 )

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

  35    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek kereskedelme.

 ( 210 ) M 12 04053

 ( 220 ) 2012.10.30.

 ( 731 )  Ipoly Cipőgyár Kft., Balassagyarmat (HU)

  
( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04067

 ( 220 ) 2012.10.31.

 ( 731 )  T&T Mérnökiroda, Környezetvédelmi és Gazdasági Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) POLYFIX

 ( 511 )  40    Környezeti és egészségügyi szempontból veszélyes, illetve veszélyes komponenseket tartalmazó anyagok,

különösen szemcsés és porszerű hulladékanyagok, iszapok, így szennyvíziszapok, és szennyezett talajok

 ártalmatlanítása, vagy ilyen anyagok károshatásainak a csökkentése.

 ( 210 ) M 12 04102

 ( 220 ) 2012.11.07.

 ( 731 )  Fakultás Focus Kft., Budapest (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).

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

 ( 210 ) M 12 04104

 ( 220 ) 2012.11.07.

 ( 731 )  BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).
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 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

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

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

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

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

 energiaitalok.

 ( 210 ) M 12 04107

 ( 220 ) 2012.11.07.

 ( 731 )  BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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);

 energiaitalok.

 ( 210 ) M 12 04108

 ( 220 ) 2012.11.07.

 ( 731 )  BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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);

 energiaitalok.

 ( 210 ) M 12 04109

 ( 220 ) 2012.11.07.

 ( 731 )  BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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);

 energiaitalok.

 ( 210 ) M 12 04116

 ( 220 ) 2012.11.07.

 ( 731 )  BUSZESZ Ecet Ecetgyártó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Ecet.
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 ( 210 ) M 12 04131

 ( 220 ) 2012.11.07.

 ( 731 )  Szilágyi László, London, United Kingdom (GB)

 ( 541 ) huszár

 ( 511 )   33    Alkoholos italok, a sörök kivételével.

 ( 210 ) M 12 04139

 ( 220 ) 2012.11.08.

 ( 731 )  Billing Bodies Kft., 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).

 ( 210 ) M 12 04172

 ( 220 ) 2012.11.12.

 ( 731 )  Platina-Bau Zrt., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése,

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], kereskedelmi információs ügynökségek,

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállításokszervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése,

kutatások ügyletekkel kapcsolatban, marketing, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok

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

számlázás, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, vásárlási megrendelések ügyintézése, világítással kapcsolatos

 termékek kereskedelme, épületautomatizáláshoz kapcsolódó termékek kereskedelme.

 37    Ablakok és ajtók beszerelése, aszfaltozás, cső(táv)vezetékek felszerelése és karbantartása, exkavátorok

[kotrógépek] kölcsönzése, építés, építkezések felügyelete [irányítás, építmények lebontása, építőipari gépek

kölcsönzése, falazás [kőművesmunka],kőműves munkák, külső és belső festés, légkondicionáló berendezések

felszerelése és javítása, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása, nyílászárók beszerelése, öntözőberendezések

üzembe helyezése és javítása, raktárak építése és javítása,rozsdamentesítés, számítógépek üzembe helyezése,

karbantartása és javítása, szigetelési szolgáltatások [építés], tapétázás, tetőfedőmunkák, útburkolás, úttisztítás,

vakolás [vakolási munkák], vízszigetelés [építőipar], vízvezeték-szerelés, közműépítés,műtárgyépítés,

 magasépítés, épület automatizálás, útépítés, járdaépítés, kerékpárút építés, térburkolás, mélyépítés.

 42    Műszaki kutatás, műszaki szakértői tevékenység, műszaki tervtanulmányok készítése, szakvélemények

adása mérnöki munkákkal kapcsolatban, számítógép programok installációja, számítógép programok

sokszorosítása, számítógép szoftver tanácsadás,minőségellenőrzés, környezetvédelmi kutatás,

energiatakarékossági tanácsadás, dokumentumok digitalizálása [szkennelés], adatok vagy dokumentumok

átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba, számítógépes rendszerek távfelügyelete

 [monitoring],számítógépes rendszerek tervezése.

 ( 210 ) M 12 04176

 ( 220 ) 2012.11.13.

 ( 731 )  Friendly Trade Korlátolt Felelősségű Társaság, Balatonalmádi (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
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( 554 )

 ( 511 )  7    Kompresszorok [gépek]; pumpák [gépek vagy motorok részei]; szivattyúk.

 10    Gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegővel működő gyógyászati készülékek; pumpák

gyógyászati használatra; orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék eltávolító eszközök; mellszívók

 [szoptató anyáknak].

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, marketing.

 ( 210 ) M 12 04178

 ( 220 ) 2012.11.13.

 ( 731 )  Ranyák György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

   

( 546 )

 ( 511 )  7    Kompresszorok [gépek]; pumpák [gépek vagy motorok részei]; szivattyúk.

 10    Gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegővel működő gyógyászati készülékek; pumpák

gyógyászati használatra; orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék eltávolító eszközök; mellszívók

 [szoptató anyáknak].

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru/szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04179

 ( 220 ) 2012.11.13.

 ( 731 )  PHARMAX Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Klimin termékcsalád, a változókor szakértője

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

 ( 210 ) M 12 04187

 ( 220 ) 2012.11.13.

 ( 731 )  MEDIWEL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelem.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04188

 ( 220 ) 2012.11.13.

 ( 731 )  MEDIWEL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelem.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 12 04189

 ( 220 ) 2012.11.13.

 ( 731 )  MEDIWEL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelem.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04190

 ( 220 ) 2012.11.13.

 ( 731 )  Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Julianna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; bárszolgáltatás; gyorséttermi szolgáltatás;

helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; kantinok, büfék, étkezdék szolgáltatásai; kávéházi

szolgáltatások; vendéglátás motelekben,panziókban, termek kölcsönzése rendezvényekhez; szállásügynökségek

(szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások; táborhelyek hasznosítása; turistaházi szolgáltatások;

 vendéglátóipari szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 04191

 ( 220 ) 2012.11.13.

 ( 731 )  Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

  30    Kávé, tea, kakaó.

 ( 210 ) M 12 04192

 ( 220 ) 2012.11.13.

 ( 731 )  Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

  30    Kávé, tea, kakaó.

 ( 210 ) M 12 04193

 ( 220 ) 2012.11.13.

 ( 731 )  Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

  30    Kávé, tea, kakaó.

 ( 210 ) M 12 04194

 ( 220 ) 2012.11.13.

 ( 731 )  Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

  30    Kávé, tea, kakaó.

 ( 210 ) M 12 04195

 ( 220 ) 2012.11.13.

 ( 731 )  Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

  30    Kávé, tea, kakaó.

 ( 210 ) M 12 04199

 ( 220 ) 2012.11.13.

 ( 731 )  Shanghai Wang Sheng Bedroom Supplies Company, Caojing Town, Jinshan District, Shanghai (CN)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  24    Ágyterítők; ágytakarók; pehelypaplanok; ágyneműk; bélések [szövetek]; pamutkelmék, pamutanyagok;

 pamutlenvászon, karton; műselyem szövetek; textilanyagok; szövetek textilipari használatra.

 ( 210 ) M 12 04207

 ( 220 ) 2012.11.14.

 ( 731 )  BELVÁROSI AUGUSZT Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

 32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, 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).

 ( 210 ) M 12 04215

 ( 220 ) 2012.11.14.

 ( 731 )  HAVITU Bt. 100%, Baja (HU)

 ( 740 )  Dr. Honti Bence,Dr. Honti Bence 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 (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk (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).

 ( 210 ) M 12 04222

 ( 220 ) 2012.11.15.

 ( 731 )  Vasuta Gábor László, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Fröccs-spriccer bor és szoda keverékkel.

  39    Szállítás, palackozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 04223

 ( 220 ) 2012.11.15.

 ( 731 )  DAKOVIT Kft., Győr (HU)

 Dr. Hans-Rudolf Tschirch, Mödling (AT)

 ( 740 )  dr. Karcagi Roland Gábor, Győr

 ( 541 ) CasTan

 ( 511 )  1    Borászati tartósítószer.

 5    Takarmány kiegészítő.

 ( 210 ) M 12 04224

 ( 220 ) 2012.11.15.

 ( 731 )  Kiss Róbert Richárd, Budapest (HU)

 ( 541 ) PRINCESS FESZTIVÁL

 ( 511 )  35    Divatbemutatók szervezési promóciók céljából; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely

kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információknak számítógépes adatbázisokba való rendezése;

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;iratmásolás; kereskedelmi vagy reklám célú

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklám célú vásárok szervezése; kirakatrendezés; közönségszolgálat;

közvéleménykutatás; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból;

 marketing;munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04255

 ( 220 ) 2012.11.19.

 ( 731 )  TECHNO-CSEK KFT, BUDAPEST (HU)

 ( 541 ) TCS Building services technology, consultancy, solutions

 ( 511 )  9    Egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti) berendezések és felszerelések.

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

 szolgáltatás).

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 12 04305
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 ( 220 ) 2012.11.26.

 ( 731 ) MAFILM Filmgyártási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  dr. Pintér Aurél, Pintér Aurél Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Mafilm

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04306

 ( 220 ) 2012.11.26.

 ( 731 ) MAFILM Filmgyártási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  dr. Pintér Aurél, Pintér Aurél Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04316

 ( 220 ) 2012.11.26.

 ( 731 )  BONGRAIN S.A. (a French Société Anonyme), Viroflay (FR)

 ( 300 )  60112 2012.10.25. KZ

 ( 740 )  dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tej, sajt és tejtermék; kenhető sajtok és sajtalapú készítmények; étkezési olajok és zsírok; margarin, vaj;

 tejes italok (túlsúlyban tejből); tejalapú konyhai készítmények és krémek.

 ( 210 ) M 12 04349

 ( 220 ) 2007.09.12.

 ( 731 )  Nike International Ltd., Beaverton, Oregon (US)

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

 ( 541 ) JUMPMAN

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedők, ezen belül öltözékek/mezek, nevezetesen nadrágok, rövidnadrágok,

ingek, pólók, pulóverek, melegítő felsők, melegítő nadrágok, alsóruházat, melltartók sportoláshoz, mezek,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 4. szám, 2013.02.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M361



szoknyák, vastag, hosszú ujjúpulóverek/szvetterek, dzsekik, zoknik, sapkák, kalapok, napellenzők/maszkok,

homlokpántok/csuklópántok, kesztyűk, övek, harisnyák, csuklópántok, kabátok, mellények, versenymezek/trikók,

 széldzsekik.

 ( 210 ) M 12 04371

 ( 220 ) 2012.11.28.

 ( 731 )  Hansaco International Foodbroker Company LLC., Victoria, Mahe, Seychelles Islands (SC)

 ( 740 )  dr. Lévai Zsolt, Lévai Zsolt Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 12 04372

 ( 220 ) 2012.11.28.

 ( 731 )  Henkel Srbija d.o.o., Belgrade (RS)

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

 ( 541 ) MER

 ( 511 ) 3    Mosószerek és fehérítő készítmények és más mosodai célokra szolgáló anyagok, öblítőszerek mosodai

célokra és mosogatáshoz, folteltávolító készítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló-, zsíroldó és csiszolószerek;

fém, zománcozott lemez, fa, parafa, kő,porcelán, kerámia, üveg, műanyag, szintetikus anyag, bőr és textil

tisztítására szolgáló készítmények és vegyi anyagok; folteltávolítók; anyagok lerakódás megelőzéséhez és

feloldásához csövekben és berendezésekben, nevezetesen vízkőmentesítő anyagokháztartási célokra; szappanok

 nem személyes használatra, illatszerek, illóolajak.

 ( 210 ) M 12 04378

 ( 220 ) 2012.11.29.

 ( 731 )  Doctor Minit Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Varjú Márta, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások;

fizi(k)oterápia; fogászat; gyógyászati berendezések bérbeadása; gyógyhelyek szolgáltatásai; gyógyszerészek

szolgáltatásai [receptek elkészítése];gyógyszerészeti tanácsadás; hajbeültetés; hátgerincmasszázzsal gyógyítás;

klinikák; kórházi szolgáltatások; manikűrszolgáltatások; masszázs; optikusok szolgáltatásai; orvosi klinikák

szolgáltatásai; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; otthonoklábadozók utókezelésére; plasztikai sebészet;

 pszichológus szolgáltatásai; szanatóriumok; szépségszalonok; szülésznők szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 12 04391

 ( 220 ) 2012.11.29.

 ( 731 )  Behovits Attila, Solymár (HU)
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 Radnai Tamás, Pilisszentiván (HU)

 ( 740 )  Derzsi Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Bundás virsli, hentesáruk, kolbász, snack ételek, sültburgonyák, chips, véres hurka, fűszeres

 húskészítmények, burgerek.

  30    Szendvicsek, meleg szendvicsek, töltött kenyérfélék, gabona és rizs alapú snackételek, burgerek.

 35    A bundás virsli, hentesáruk, kolbász, snack ételek, sültburgonyák, chips, véres hurka, fűszeres

húskészítmények, burgerek, szendvicsek, meleg szendvicsek, töltött kenyérfélék, gabona és rizs alapú snack

 ételek, burgerek árukkal kapcsolatos kereskedelmitevékenység.

 ( 210 ) M 12 04400

 ( 220 ) 2012.11.30.

 ( 731 )  HIDRO-MOBIL KFT., Pécs (HU)

 ( 740 )  Fodor Attila Károly, Érd

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Tudományos célra szolgáló egyéb mérő, jelző készülékek.

  37    Javítási, szerelési szolgáltatások.

  42    Műszaki szolgáltatások, tervezői, kutatói tevékenység.

 ( 210 ) M 12 04405

 ( 220 ) 2012.11.30.

 ( 731 )  Fedders Hong Kong Company Limited, Hong Kong (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Mosógépek; hűtőszekrény kompresszorok; mosógépek és hűtőszekrény kompresszorok részei és tartozékai.

 11    Hűtőszekrények; fagyasztók; mikrohullámú sütők; légkondicionálók; légkondicionáló készülékek és

berendezések; hűtőberendezések és hűtőgépek; hűtőtartályok; jégkészítő gépek és berendezések; jégtartó ládák;

jégtartó dobozok; hűtőkészülékek éshűtőlétesítmények; léghűtő berendezések; szellőző és légkondicionáló

készülékek és berendezések; hőlégsütők és hőlégkemencék; armatúrák sütőkhöz és kemencékhez; villamos nyeles

gyorsfőző serpenyők; sütőkemencék; égők; villamos főzőedények; konyhaitűzhelyek, takaréktűzhelyek;

főzőedények és főzőberendezések; kályhák; gázégők; kenyérpirítók; rostok, sütőeszközök, grillsütők; konyhai

tűzhelyek és sütők; pörkölőgépek; villamos autokláv főzőüstök; napenergiás vízmelegítők; napenergiás

 hűtőberendezésekés napenergiás világító készülékek és felszerelések.

 ( 210 ) M 12 04409

 ( 220 ) 2012.11.30.

 ( 731 )  Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04417

 ( 220 ) 2012.12.03.
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 ( 731 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04438

 ( 220 ) 2012.12.05.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdu Krisztina, Világi-Hajdu Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Energiát adunk a mindennapokhoz

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

6    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; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyiáru).

 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04447

 ( 220 ) 2012.12.05.

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

 ( 541 ) Excelltel

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

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

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 digitálisanrögzített média; szerkezetek

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

 ( 210 ) M 12 04454

 ( 220 ) 2012.12.06.

 ( 731 )  Baki-Trans Kft., Beloiannisz (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 12 04502

 ( 220 ) 2012.12.13.

 ( 731 )  Bauterc-Prizma Kft., Nagykanizsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; útépítés, építés.

 ( 210 ) M 12 04509

 ( 220 ) 2012.12.13.

 ( 731 )  Beregszászi Mihály Csaba, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások borokkal kapcsolatban; online kis- és nagykereskedelmi

 szolgáltatások borokkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 12 04528

 ( 220 ) 2012.12.13.

 ( 731 )  ECE Projektmanagement Budapest Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pintér János,Dr. Pintér János Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ÁRKÁD. Mert szeretem.
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 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 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).

A rovat 183 darab közlést tartalmaz.
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