
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  205.714

 ( 151 )  2012.03.08.

 ( 210 )  M 09 01202

 ( 220 )  2009.04.24.

 ( 732 )  W-made Kereskedelmi Kft. "f.a.", Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tatár Jeromos, dr. Tatár Jeromos Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12 Járművek, szárazföldi közlekedési eszközök és ezek alkatrészei.

 ( 111 )  207.326

 ( 151 )  2013.02.21.

 ( 210 )  M 12 02205

 ( 220 )  2012.06.25.

 ( 732 )  K-Swiss Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), West Lake Village, California (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Cipők, csizmák, szandálok, ingek, dzsekik és zoknik.

 ( 111 )  207.791

 ( 151 )  2012.10.30.

 ( 210 )  M 11 02265

 ( 220 )  2011.07.19.

 ( 732 )  Fitness Anywhere, LLC, San Francisco (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  28 Felszerelések különböző sportokhoz és játékokhoz.

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

 ( 111 )  208.192

 ( 151 )  2012.12.11.

 ( 210 )  M 09 01199

 ( 220 )  2009.04.24.

 ( 732 )  Győri Likőrgyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab Zsolt, Mosonmagyaróvár

 ( 541 )  RÉZMÍVES

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 5. szám, 2013.03.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M483



 ( 511 )  33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  208.210

 ( 151 )  2012.12.13.

 ( 210 )  M 11 04050

 ( 220 )  2011.12.19.

 ( 732 )  Schoco-Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Hunyadfalvi Balázs, Dr. Hunyadfalvi Balázs Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 )  TROPIK

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 111 )  208.287

 ( 151 )  2013.01.04.

 ( 210 )  M 11 01039

 ( 220 )  2011.04.05.

 ( 732 )  Csalló Pálinka Manufaktúra Kft., Veszprém (HU)

  

( 554 )

 ( 511 )  33 Pálinka, pálinka párlat.

 ( 111 )  208.482

 ( 151 )  2013.02.18.

 ( 210 )  M 12 03129

 ( 220 )  2012.08.31.

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

 ( 541 )  DEZOGINA

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmémyek.

 ( 111 )  208.483

 ( 151 )  2013.02.18.

 ( 210 )  M 12 03130

 ( 220 )  2012.08.31.

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

 ( 541 )  EGITRYEN

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmémyek.
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 ( 111 )  208.484

 ( 151 )  2013.02.18.

 ( 210 )  M 12 03131

 ( 220 )  2012.08.31.

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

 ( 541 )  LURASTEN

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  208.485

 ( 151 )  2013.01.16.

 ( 210 )  M 12 03132

 ( 220 )  2012.08.31.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  208.486

 ( 151 )  2013.01.16.

 ( 210 )  M 12 03133

 ( 220 )  2012.08.31.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  208.670

 ( 151 )  2013.02.04.

 ( 210 )  M 12 02363

 ( 220 )  2012.07.06.

 ( 732 )  JT International SA, Geneva (CH)

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

 ( 541 )  BENSON & HEDGES DUAL

 ( 511 ) 34 Dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány dohányzás céljára, pipadohány, kézzel

sodorható cigarettadohány, bagó, nedves poralakú dohány; cigaretták, szivarok, szivarkák; szubsztanciák

dohányzáshoz, külön vagy dohánnyal kevertformában, nem orvosi vagy gyógyászati célú használatra; tubák;

dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak; cigarettapapírok, cigarettacsövek/szipkák és gyufák.

 ( 111 )  208.690

 ( 151 )  2013.02.04.

 ( 210 )  M 12 03446

 ( 220 )  2012.09.24.

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

 ( 541 )  SIPRATON

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  208.691

 ( 151 )  2013.02.04.

 ( 210 )  M 12 03447
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 ( 220 )  2012.09.24.

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

 ( 541 )  TRIPIL

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  208.692

 ( 151 )  2013.02.04.

 ( 210 )  M 12 02373

 ( 220 )  2012.07.09.

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

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

 ( 541 )  BOND STREET FINE

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

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

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

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

 ( 111 )  208.693

 ( 151 )  2013.02.04.

 ( 210 )  M 12 02372

 ( 220 )  2012.07.09.

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

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

 ( 541 )  BOND STREET SPECIAL

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

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

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

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

 ( 111 )  208.694

 ( 151 )  2013.02.04.

 ( 210 )  M 12 02369

 ( 220 )  2012.07.09.

 ( 732 )  Király Gábor, Nagykőrös (HU)

 Fekete József, Kecskemét (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 20 Bútorok; pultok [asztalok]; asztalok; székek [ülések]; bútorpolcok; belsőépítészeti elemek és berendezések,

amelyek a 20. osztályba tartoznak; pult és hátfal-rendszerek; egyedi üzletberendezési elemek, amelyek a 20.

 osztályba tartoznak.

 40 Anyagmegmunkálás; bútorgyártás mások számára egyedi igényeknek megfelelően.

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

bútortervezési szolgáltatások; bútorok látványtervezése; arculattervezés üzletek számára; kereskedelmi és üzleti

 helyiségek látványtervezése;üzletberendezések tervezése.

 ( 111 )  208.695

 ( 151 )  2013.02.04.

 ( 210 )  M 12 02730

 ( 220 )  2012.07.30.
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 ( 732 )  Szira-Aqua Kft., Püspökladány (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

4 Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve a

motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru). 

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.696

 ( 151 )  2013.02.04.

 ( 210 )  M 12 02375

 ( 220 )  2012.07.09.

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

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

 ( 541 )  BOND STREET SHINE

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

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

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

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

 ( 111 )  208.697

 ( 151 )  2013.02.04.

 ( 210 )  M 12 02359

 ( 220 )  2012.07.06.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

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

 ( 541 )  LASQUIL

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  208.698

 ( 151 )  2013.02.04.

 ( 210 )  M 12 02190

 ( 220 )  2012.06.25.

 ( 732 )  Silka Kft., Hévíz (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; ruházat, ruhaneműk; női ruhák.

 ( 111 )  208.699
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 ( 151 )  2013.02.04.

 ( 210 )  M 12 02368

 ( 220 )  2012.07.09.

 ( 732 )  Beau-Line Cosmetics Bt., Kiskunfélegyháza (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Kozmetikai cikkek; körömápolási cikkek; körömlakkok; műkörmök; zselatin kozmetikai használatra; műköröm

díszek; műköröm zselék; műköröm porcelánok; festékeltávolító termékek kozmetikai célokra; ajakfények;

ajakrúzsok; kozmetikai ceruzák,szem(öldök)ceruzák; tusok kozmetikai célokra; szemhéj festékek; alapozók,

 púderek, pirosítók.

 ( 111 )  208.700

 ( 151 )  2013.02.04.

 ( 210 )  M 12 02189

 ( 220 )  2012.06.22.

 ( 732 )  Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Cseri Zsuzsanna, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése.

 36 Ingatlankezelés.

 ( 111 )  208.701

 ( 151 )  2013.02.04.

 ( 210 )  M 12 02374

 ( 220 )  2012.07.09.

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

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

 ( 541 )  BOND STREET WHITE

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

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

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

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

 ( 111 )  208.702

 ( 151 )  2013.02.04.

 ( 210 )  M 12 02358

 ( 220 )  2012.07.06.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

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

 ( 541 )  DINATHAN
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 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  208.703

 ( 151 )  2013.02.04.

 ( 210 )  M 12 02193

 ( 220 )  2012.06.25.

 ( 732 )  Ménesi Attila, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Édesítőszerek.

 ( 111 )  208.704

 ( 151 )  2013.02.04.

 ( 210 )  M 12 02540

 ( 220 )  2012.07.16.

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

 ( 740 )  dr. Borbás Máté, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Diétás készítmények, táplálék kiegészítők, különösen diétás margarin gyógyászati célokra.

 ( 111 )  208.705

 ( 151 )  2013.02.04.

 ( 210 )  M 12 02537

 ( 220 )  2012.07.16.

 ( 732 )  AUDITKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)

  ( 546 )

 ( 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.

 ( 111 )  208.706

 ( 151 )  2013.02.04.

 ( 210 )  M 12 02852

 ( 220 )  2012.08.08.

 ( 732 )  TÁZLÁRI MŰANYAGÜZEM KFT., Tázlár (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  16 Műanyagfóliák csomagolásra.

 17 Műanyag fóliák nem csomagolási célokra.

 ( 111 )  208.707
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 ( 151 )  2013.02.04.

 ( 210 )  M 12 02178

 ( 220 )  2012.06.22.

 ( 732 )  Allini Interior Design Kft., Sárvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 42 Belsőépítészet, csomagolástervezési szolgáltatások, építési tervkészítés, építészet, grafikusművészi tervezési

 szolgáltatások, ipari formatervezés, műszaki tervtanulmányok készítése.

 ( 111 )  208.712

 ( 151 )  2013.02.06.

 ( 210 )  M 12 01946

 ( 220 )  2012.06.04.

 ( 732 )  Sobor László Imréné, Hévíz (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DETE Derű Terápia

 ( 511 ) 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.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások, leginkább

 összejövetelek szervezése, társkereső klubok, személyi szolgáltatási ügynökségek.

 ( 111 )  208.713

 ( 151 )  2013.02.06.

 ( 210 )  M 12 01948

 ( 220 )  2012.06.05.

 ( 732 )  Oláh Anna, Solymár (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

 ( 541 )  ANNA AMÉLIE

 ( 511 ) 14 Amulettek; apró díszítőtárgyak, bizsuk; arany- és ezüsttárgyak, kivéve az evőeszközöket, a villákat és a

kanalakat; asztaldíszek nemesfémből; művészeti tárgyak nemesfémből; szobrok nemesfémből; cukorkadobozok

nemesfémből; cukorkatartók nemesfémből;dobazok nemesfémből; díszdobozak órákhoz; időmérő eszközök;

karórák; órák; faliórák; óraszíjak; óratokok; ékszerek; díszek (ékszerek); tűtartók nemesfémből; tűdobozok

nemesfémből; tűk (ékszerek); tűk nemesfémből; dísztűk; nyakkendőtűk; nyakkendőtük (csíptetősek); kalapdíszek

nemesfémből; fülbevalók; gyűrűk; karkötők; láncok; nyakláncok; medalionok; medálok; ékszeres dobozok;

erszények nemesfémből; ezüst dísztárgyak; érmék; rézérmék, zsetonok; gyertyatartók, kandeláberek

nemesfémből; készletek(asztali edények) nemesfémből; teásdobazok nemesfémből; kupák, fedett serlegek

nemesfémből; serlegek, kelyhek nemesfémből; kosarak háztartási használatra nemesfémből; szalvétagyűrűk

 nemesfémből; kulcskarikák (és hozzájuk tartozó díszek); vázáknemesfémből.

18 Táskák (zacskók, tasakok) csomagolásra bőrből; aktatáskák; irattáskák; iskolatáskák; kézitáskák; kottamappák,

kottatartók; bevásárlótáskák; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; bőröndök, kézitáskák; utazóládák; útitáskák;

kofferek; hátizsákok;oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák; ruhatáskák utazáshoz; strandtáskák; vadásztáskák;

zsákok hegymászóknak; zsákok táborozóknak; hevedertáskák gyermekek hordozására; bőrhevederek;

bőrpórázok; bőrszíjak; korbácsok, ostorok; nyakörvek állatoknak;nyakörvek (kutyáknak); pórázok bőrből;

szájkosarak; vállszíjak bőrből; bútorhuzatok bőrből; dobozok bőrből vagy műbőrből; ládák bőrből vagy

műbőrből; kalapdobozok bőrből; erszények nem nemesfémből; erszények, pénztárcák; lánchálós erszények

(nemnemesfémből); levéltárcák; névjegytartók, kártyatartók; kulcstartók (bőráru); esernyőnyelek, esernyőfogók;
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fogantyúk bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; kézitáska vázak; bőrutánzatok

 (moleszkin) napernyők.

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

 ( 111 )  208.714

 ( 151 )  2013.02.06.

 ( 210 )  M 12 01952

 ( 220 )  2012.06.05.

 ( 732 )  BAU TRANS 2004 Kft., Szárföld (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.715

 ( 151 )  2013.02.06.

 ( 210 )  M 12 02117

 ( 220 )  2012.06.19.

 ( 732 )  Fraser and Neave, Limited, 21-00 Alexandra Point (SG)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezekből az anyagokból készült áruk, amelyek nem tartoznak más osztályba; nyomtatványok;

könyvkötészeti anyagok; fényképek; irodaszerek; irodai vagy háztartási ragasztók; anyagok művészek részére;

festőecsetek; írógépek és irodai kellékek(kivéve bútorok); képzési és oktatási anyagok (kivéve készülékek);

csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek más osztályba nem tartoznak); nyomdabetűk; nyomdai klisék;

nyomtatott kiadványok; folyóiratok; könyvek; magazinok; hírlevelek; brosúrák; füzetek;pamfletek; kézikönyvek;

újságok; szórólapok; üdvözlőkártyák; hirdetési és promóciós anyagok; beléptető kártyák (nem kódolt vagy

mágneskártyák); kártyák; kártyák (nem kódolt vagy mágneskártyák); dombornyomású vagy biztonsági jeleket

tartalmazó,hitelesítésre szolgáló kártyák; dombornyomású vagy biztonsági jeleket tartalmazó, azonosításra

szolgáló kártyák; kódolásra szolgáló kártyák; terhelési kártyaként szolgáló kártyák (nem kódolt vagy

mágneskártyák); hitelkártyaként szolgáló kártyák (nemkódolt vagy mágneskártyák); adathordozó kártyák (nem

kódolt vagy mágneskártyák); plasztikkártyák (nem kódolt vagy mágneskártyák); papírból vagy műanyagból

készült (eldobható) bevásárlószatyrok; készpénzkártya (nem kódolt vagy mágneskártya); pénztárikifizetésre

szolgáló kártyák (nem kódolt vagy mágneskártya); terhelési kártyák (nem kódolt vagy mágneskártyák);

levélkártyák; hitelkártyák (nem kódolt vagy mágneskártyák); betéti kártyák (nem kódolt vagy mágneskártyák);

kedvezményre jogosító kártyák (nemkódolt vagy mágneskártyák); azonosító kártyák nem kódolt vagy

mágneskártyák); személyigazolvány tartók; személyi azonosító kártyák (nem kódolt vagy mágneskártyák);

személyi azonosításra vonatkozó adatokat tartalmazó információs kártyák (nem kódolt vagymágneskártyák); nem

mágneses azonosító kártyák; plasztik kártyák (nem mágneses vagy kódolt); nyomtatott kártyák (nem mágneses

vagy kódolt); nyomtatott, pénztári kifizetésre szolgáló kártyák (nem mágneses vagy kódolt); ajtófogantyúra

akasztható táblák;érték kártyák (kártya leolvasóban nem használható, nem mágneses); a 16. osztályba tartozó

 valamennyi áru.

35 Üzletvezetés; üzleti adminisztráció; becslés kereskedelmi ügyletekben; internet alapú reklámhoz kapcsolódó

tanácsadás; információ biztosítása számítógépes hálózaton keresztül történő termékmarketinggel kapcsolatosan;

adatfeldolgozással kapcsolatosinformációszolgáltatás; kereskedelmi információszolgáltatás nyújtása számítógépes

adatbázishoz való hozzáférés által; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről és reklámszolgáltatások; könyvelés;
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eladási propaganda; hirdetés és reklámozás; marketingszolgáltatások; közönségszolgálat, és reklámanyagok

terjesztése; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; piaci elemzés és kutatás, üzleti és piaci statisztikai információk;

hirdetési felületek kölcsönzése; információszolgáltatás kereskedelmi fejlesztésekrőlés üzleti lehetőségekről;

jelentések készítése és információszolgáltatás a korábban említett szolgáltatásokra vonatkozóan; kereskedelmi

szolgáltatások biztosítása interneten keresztül, online és egyéb elektronikus média segítségével;

kiskereskedelmiraktározás; mások javára különböző áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását), amely

lehetövé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelő módon megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az

árukat kiskereskedelmi outletből, kereskedelmikatalógusból történő rendeléssel, vagy telekommunikációs

eszközök révén, egy általános kereskedelmi weboldalon a nemzetközi kommunikációs hálózaton, nagyáruházban

vagy szupermarketben; levelezőlisták összeállítása; ügyfél hűségprogramok kereskedelmi,reklámozási és/vagy

hirdetési célból azon ügyfelek ösztönzésére és jutalmazására, akik rendszeresen igénybe vesznek bizonyos

kikapcsolódási formákat, nevezetesen játéktermeket, bár szolgáltatásokat, vidámparkokat, koktélbárokat,

éttermeket, szállodákat,üdülőszállókat, condo hoteleket; ügyfél hűségprogram szolgáltatások, nevezetesen utazási

és hotel hűségprogram, melyek fő jellemzői a hűségpontok és kedvezmények, valamint hűség kedvezmények

kereskedelmi, promóciós és/vagy hirdetési célból; közvetlenpostai hirdetések; ügyfél hűségprogramok,

törzsvásárlói és törzsutas prograrnak keretében nyújtott kedvezmények biztosításával kapcsolatos szervezési és

adminisztrációs szolgáltatások; ügyfél hűségprogramok szervezése és menedzselése; ügyfélhűségprogramok és

ösztönző programok szervezése, működtetése és felügyelete; szervezési és adminisztratív szolgáltatások az

ügyfelek hűségéért nyújtott kedvezmények biztosításával és ügyfélklub programokkal kapcsolatosan

kereskedelmi, promóciós és/vagyhirdetési célból; eladási és promóciós ösztönző rendszerek, hűségkártya

rendszerek, ösztönző rendszerek és programok, jutalmazó programok, pontgyűjtő programok, ügyfél

hűségösztönző programok, jutalmazó és beváltó programok, jutalmazó és pontgyűjtőrendszerek szervezése,

működtetése, felügyelete és üzleti adminisztrációja; promóciós információk és tanácsadói szolgáltatások nyújtása

ösztönző hűségprogramok és utazási jutalmazási programok tagjainak és előfizetőinek, beleértve promóciós

információknyújtását elektronikus levélben; promóciós szolgáltatások utazással és szállásfoglalással

kapcsolatban; promóciós szolgáltatások ügyfelek részére nyújtott jutalmazási programok és ügyfél

hűségprogramok formájában; promóciós szolgáltatások, nevezetesenolyan ösztönző rendszer működtetése,

amelyben egy adott hotel vagymotel visszatérő vendégei pontgyűjtés révén ingyenes vagy kedvezményes

szállásra, repülőutakra, autóbérlésre, hajóutakra, ajándékokra és árukra tehetnek szert.

eladásösztönzésügyfélhűségprogramokon keresztül (mások számára); eladás ösztönzés promóciós tevékenységek

és ösztönző jutalmazási programokon keresztül (mások számára); utazási ösztönző rendszerekkel kapcsolatos

 kedvezmények nyújtása; a 35. osztályba tartozó valamennyiszolgáltatás.

36 Ingatlan ügyletek; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; szálláshelyek bérbeadásánakközvetítése, házak

bérbeadásának közvetítése; lakások bérbeadásának lebonyolítása; ingatlan értékbecslés; bérleti díjak beszedésével

kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanokés lakóingatlanok, berendezett lakások, épületek, házak, öröklakások,

lakások, szobák és sorházak bérbeadásával és haszonbérletével kapcsolatos szolgáltatások; portfolió kezelés;

ingatlanportfolió kezelése; bérházak kezelésével kapcsolatosszolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos kezelési,

fejlesztési-tanácsadási, értékelésiés projectvezetési, valamint koordinációs szolgáltatások; épületek kezelése;

befektetési szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos befektetések; ingatlan közvetítés;ingatlan értékbecslés;

eszközkezelés; ingatlan befektetés; befektetési vagyonkezelés; bizalmi vagyonkezelés; vagyonkezelés;

vagyonkezelő társaságok szolgáltatásai; vagyonkezelő létrehozásával kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi

értékelés éselemzés;pénzügyi szakvélemény; finanszírozási szolgáltatások; ingatlan finanszírozás; ingatlannal,

ingatlantulajdonnal, helyiségekkel és/vagy szálláshelyekkel kapcsolatosadókkal, áruval- és szolgáltatással,

valamint vámokkal összefüggő szolgáltatások; azelőzőekben említett szolgáltatásokkal kapcsolatos jelentések

elkészítése; ügyfél hűségprogramokkal összefüggő értékutalványok kibocsátása; ügyfél hűségprogramokkal és

törzsvásárlói programokkal összefüggő, kedvezményre jogosító voucherek vagyértékutalványok kibocsátása;

információ, tanácsadói és konzultációs szolgáltatások az előzőekben felsoroltakkal kapcsolatosan; valamennyi

 szolgáltatás a 36. osztályon belül.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 5. szám, 2013.03.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M492



43 Szállodai szabafoglalással és időleges szállásadással kapcsolatos szolgáltatások; panziók szolgáltatásai;

időleges szálláshelyek (hotel/panzió) bérbeadása; szálláshelyek biztosítása panziók, szállodák és szobák útján;

létesítmények rendelkezésrebocsátása kiállítások, előadások és konferenciák részére; étellel és itallal történő

ellátás, éttermi-, vendéglátó- és bankett szolgáltatások; étteremláncok, kávézók, önkiszolgáló éttermek,

gyorsbüfék, eszpresszók, kávéházak és teázók szolgáltatásai;éttermi foglalás vagy rezervációs szolgáltatások

ügyfél hűségprogramok vagy törzsvásárlói programok keretében; időleges szállásadással (hotelek, motelek,

panziók) kapcsolatos foglalási és rezervációs szolgáltatások ügyfél hűségprogramok vagytörzsvásárlói prograrnak

 keretében; a 43. szolgáltatási osztály valamennyi szolgáltatása.

 ( 111 )  208.716

 ( 151 )  2013.02.06.

 ( 210 )  M 12 02116

 ( 220 )  2012.06.19.

 ( 732 )  Fraser and Neave, Limited, Alexandra Point (SG)

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

 ( 541 )  FRASER WORLD

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezekből az anyagokból készült áruk, amelyek nem tartoznak más osztályba; nyomtatványok;

könyvkötészeti anyagok; fényképek; irodaszerek; irodai vagy háztartási ragasztók; anyagok művészek részére;

festőecsetek; írógépek és irodai kellékek(kivéve bútorok); képzési és oktatási anyagok (kivéve készülékek);

csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek más osztályba nem tartoznak); nyomdabetűk; nyomdai klisék;

nyomtatott kiadványok; folyóiratok; könyvek; magazinok; hírlevelek; brosúrák; füzetek;pamfletek; kézikönyvek;

újságok; szórólapok; üdvözlőkártyák; hirdetési és promóciós anyagok; beléptető kártyák (nem kódolt vagy

mágneskártyák); kártyák; kártyák (nem kódolt vagy mágneskártyák); dombornyomású vagy biztonsági jeleket

tartalmazó,hitelesítésre szolgáló kártyák; dombornyomású vagy biztonsági jeleket tartalmazó, azonosításra

szolgáló kártyák; kódolásra szolgáló kártyák; terhelési kártyaként szolgáló kártyák (nem kódolt vagy

mágneskártyák); hitelkártyaként szolgáló kártyák (nemkódolt vagy mágneskártyák); adathordozó kártyák (nem

kódolt vagy mágneskártyák); plasztikkártyák (nem kódolt vagy mágneskártyák); papírból vagy műanyagból

készült (eldobható) bevásárlószatyrok; készpénzkártya (nem kódolt vagy mágneskártya); pénztárikifizetésre

szolgáló kártyák (nem kódolt vagy mágneskártya); terhelési kártyák (nem kódolt vagy mágneskártyák);

levélkártyák; hitelkártyák (nem kódolt vagy mágneskártyák); betéti kártyák (nem kódolt vagy mágneskártyák);

kedvezményre jogosító kártyák (nemkódolt vagy mágneskártyák); azonosító kártyák nem kódolt vagy

mágneskártyák); személyigazolvány tartók; személyi azonosító kártyák (nem kódolt vagy mágneskártyák);

személyi azonosításra vonatkozó adatokat tartalmazó információs kártyák (nem kódolt vagymágneskártyák); nem

mágneses azonosító kártyák; plasztik kártyák (nem mágneses vagy kódolt); nyomtatott kártyák (nem mágneses

vagy kódolt); nyomtatott, pénztári kifizetésre szolgáló kártyák (nem mágneses vagy kódolt); ajtófogantyúra

akasztható táblák;érték kártyák (kártya leolvasóban nem használható, nem mágneses); a 16. osztályba tartozó

 valamennyi áru.

35 Üzletvezetés; üzleti adminisztráció; becslés kereskedelmi ügyletekben; internet alapú reklámhoz kapcsolódó

tanácsadás; információ biztosítása számítógépes hálózaton keresztül történő termékmarketinggel kapcsolatosan;

adatfeldolgozással kapcsolatosinformációszolgáltatás; kereskedelmi információszolgáltatás nyújtása számítógépes

adatbázishoz való hozzáférés által; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről és reklámszolgáltatások; könyvelés;

eladási propaganda; hirdetés és reklámozás; marketingszolgáltatások; közönségszolgálat, és reklámanyagok

terjesztése; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; piaci elemzés és kutatás, üzleti és piaci statisztikai információk;

hirdetési felületek kölcsönzése; információszolgáltatás kereskedelmi fejlesztésekrőlés üzleti lehetőségekről;

jelentések készítése és információszolgáltatás a korábban említett szolgáltatásokra vonatkozóan; kereskedelmi

szolgáltatások biztosítása interneten keresztül, online és egyéb elektronikus média segítségével;

kiskereskedelmiraktározás; mások javára különböző áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását), amely

lehetövé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelő módon megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az
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árukat kiskereskedelmi outletből, kereskedelmikatalógusból történő rendeléssel, vagy telekommunikációs

eszközök révén, egy általános kereskedelmi weboldalon a nemzetközi kommunikációs hálózaton, nagyáruházban

vagy szupermarketben; levelezőlisták összeállítása; ügyfél hűségprogramok kereskedelmi,reklámozási és/vagy

hirdetési célból azon ügyfelek ösztönzésére és jutalmazására, akik rendszeresen igénybe vesznek bizonyos

kikapcsolódási formákat, nevezetesen játéktermeket, bár szolgáltatásokat, vidámparkokat, koktélbárokat,

éttermeket, szállodákat,üdülőszállókat, condo hoteleket; ügyfél hűségprogram szolgáltatások, nevezetesen utazási

és hotel hűségprogram, melyek fő jellemzői a hűségpontok és kedvezmények, valamint hűség kedvezmények

kereskedelmi, promóciós és/vagy hirdetési célból; közvetlenpostai hirdetések; ügyfél hűségprogramok,

törzsvásárlói és törzsutas programnak keretében nyújtott kedvezmények biztosításával kapcsolatos szervezési és

adminisztrációs szolgáltatások; ügyfél hűségprogramok szervezése és menedzselése; ügyfélhűségprogramok és

ösztönző programok szervezése, működtetése és felügyelete; szervezési és adminisztratív szolgáltatások az

ügyfelek hűségéért nyújtott kedvezmények biztosításával és ügyfélklub programokkal kapcsolatosan

kereskedelmi, promóciós és/vagyhirdetési célból; eladási és promóciós ösztönző rendszerek, hűségkártya

rendszerek, ösztönző rendszerek és programok, jutalmazó programok, pontgyűjtő programok, ügyfél

hűségösztönző programok, jutalmazó és beváltó programok, jutalmazó és pontgyűjtőrendszerek szervezése,

működtetése, felügyelete és üzleti adminisztrációja; promóciós információk és tanácsadói szolgáltatások nyújtása

ösztönző hűségprogramok és utazási jutalmazási programok tagjainak és előfizetőinek, beleértve promóciós

információknyújtását elektronikus levélben; promóciós szolgáltatások utazással és szállásfoglalással

kapcsolatban; promóciós szolgáltatások ügyfelek részére nyújtott jutalmazási programok és ügyfél

hűségprogramok formájában; promóciós szolgáltatások, nevezetesenolyan ösztönző rendszer működtetése,

amelyben egy adott hotel vagy motel visszatérő vendégei pontgyűjtés révén ingyenes vagy kedvezményes

szállásra, repülőutakra, autóbérlésre, hajóutakra, ajándékokra és árukra tehetnek szert; eladásösztönzés

ügyfélhűségprogramokon keresztül (mások számára); eladás ösztönzés promóciós tevékenységek és ösztönző

jutalmazási programokon keresztül (mások számára); utazási ösztönző rendszerekkel kapcsolatos kedvezmények

 nyújtása; a 35. osztályba tartozó valamennyiszolgáltatás.

36 Ingatlan ügyletek; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; szálláshelyek bérbeadásának közvetítése, házak

bérbeadásának közvetítése; lakások bérbeadásának lebonyolítása; ingatlan értékbecslés; bérleti díjak beszedésével

kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanokés lakóingatlanok, berendezett lakások, épületek, házak, öröklakások,

lakások, szobák és sorházak bérbeadásával és haszonbérletével kapcsolatos szolgáltatások; portfolió kezelés;

ingatlanportfolió kezelése; bérházak kezelésével kapcsolatosszolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos kezelési,

fejlesztési-tanácsadási, értékelési és projectvezetési, valamint koordinációs szolgáltatások; épületek kezelése;

befektetési szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos befektetések; ingatlan közvetítés;ingatlan értékbecslés;

eszközkezelés; ingatlan befektetés; befektetési vagyonkezelés; bizalmi vagyonkezelés; vagyonkezelés;

vagyonkezelő társaságok szolgáltatásai; vagyonkezelő létrehozásával kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi

értékelés éselemzés;pénzügyi szakvélemény; finanszírozási szolgáltatások; ingatlan finanszírozás; ingatlannal,

ingatlantulajdonnal, helyiségekkel és/vagy szálláshelyekkel kapcsolatos adókkal, áruval- és szolgáltatással,

valamint vámokkal összefüggő szolgáltatások; azelőzőekben említett szolgáltatásokkal kapcsolatos jelentések

elkészítése; ügyfél hűségprogramokkal összefüggő értékutalványok kibocsátása; ügyfél hűségprogramokkal és

törzsvásárlói programokkal összefüggő, kedvezményre jogosító voucherek vagyértékutalványok kibocsátása;

információ, tanácsadói és konzultációs szolgáltatások az előzőekben felsoroltakkal kapcsolatosan; valamennyi

 szolgáltatás a 36. osztályon belül.

43 Szállodai szabafoglalással és időleges szállásadással kapcsolatos szolgáltatások; panziók szolgáltatásai;

időleges szálláshelyek (hotel/panzió) bérbeadása; szálláshelyek biztosítása panziók, szállodák és szobák útján;

létesítmények rendelkezésrebocsátása kiállítások, előadások és konferenciák részére; étellel és itallal történő

ellátás, éttermi-, vendéglátó- és bankett szolgáltatások; étteremláncok, kávézók, önkiszolgáló éttermek,

gyorsbüfék, eszpresszók, kávéházak és teázók szolgáltatásai;éttermi foglalás vagy rezervációs szolgáltatások

ügyfél hűségprogramok vagy törzsvásárlói programok keretében; időleges szállásadással (hotelek, motelek,
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panziók) kapcsolatos foglalási és rezervációs szolgáltatások ügyfél hűségprogramok vagytörzsvásárlói prograrnak

 keretében; a 43. szolgáltatási osztály valamennyi szolgáltatása.

 ( 111 )  208.717

 ( 151 )  2013.02.06.

 ( 210 )  M 12 02119

 ( 220 )  2012.06.19.

 ( 732 )  Pataki Attila, Budajenő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41 Szórakoztatás.

 ( 111 )  208.718

 ( 151 )  2013.02.06.

 ( 210 )  M 12 02120

 ( 220 )  2012.06.19.

 ( 732 )  Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

4 Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve a

motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

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).

8 Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (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;
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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).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 valamennyi áru).

13 Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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).

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

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

 lószerszámok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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).

22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak

más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

27 Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 5. szám, 2013.03.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M496



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

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).

 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (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).

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).

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

 szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  208.719

 ( 151 )  2013.02.06.

 ( 210 )  M 12 02121

 ( 220 )  2012.06.19.

 ( 732 )  IKRON Fejlesztő és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Valamennyi számítógép program és szoftver, tekintet nélkül ezek rögzítésének eszközére vagy ezek

terjesztésére, azaz arra, vajon a szoftver mágneses médiumon van-e rögzítve vagy letölthető egy távoli

 számítógép hálózatból.

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.720

 ( 151 )  2013.02.06.

 ( 210 )  M 12 02122
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 ( 220 )  2012.06.19.

 ( 732 )  Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat, Tiszaalpár (HU)

  

( 546 )

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

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

 zsírok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi Magyarországról származó áru).

30 Magyarországról származó lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások;

 fűszerek; jég.

 31 Magyarországról származó élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek.

32 Magyarországról származó sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi Magyarországról származóáru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi Magyarországról származó áru).

 ( 111 )  208.721

 ( 151 )  2013.02.06.

 ( 210 )  M 12 02124

 ( 220 )  2012.06.18.

 ( 732 ) GANZ-SET Energiatermelő Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság 100%,

 Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  dr. Makay Péter,dr. Makay Péter, Budapest

 ( 541 )  GANZ-SET

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

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

keltetőgépek. 

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás) .

 ( 111 )  208.722

 ( 151 )  2013.02.06.

 ( 210 )  M 12 01845

 ( 220 )  2012.05.29.

 ( 732 )  Harsányi és Társa Vállalkozói Kft., Szentendre (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  40 Fém felület kezelése, kikészítése - szinterezésre.

 ( 111 )  208.727
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 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 03425

 ( 220 )  2012.09.21.

 ( 732 )  Deres Ádám 12.5%, Budapest (HU)

 Kazarján Deniel 12.5%, Budapest (HU)

 Dániel Krisztián 12.5%, Budapest (HU)

 Tatár Gergő 12.5%, Budapest (HU)

 Orbán Andrea 12.5%, Budapest (HU)

 Szűcs Anita 12.5%, Budapest (HU)

 Vojcehovszkij Richárd 12.5%, Budapest (HU)

 Boda Gábor Zsolt 12.5%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kazarján Deniel, Budapest

 ( 541 )  APPRIL PROJECT

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

 ( 111 )  208.728

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 11 03833

 ( 220 )  2011.12.01.

 ( 732 )  SZUPERINFO MÉDIA Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Magyarországi származású újságok.

 35 Magyarországi újságokkal kapcsolatos reklámozás és kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  208.729

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 02257

 ( 220 )  2012.06.29.

 ( 732 )  Nyelvipercek.hu Kft., Gödöllő (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Számítógépes szoftverek; oktatási készülékek; nyelvoktató szoftverek.

16 Nyomdaipari termékek; papíripari cikkek; katalógusok; könyvek; magazinok; prospektusok; nyomtatott

publikáció; nyomtatványok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); oktatási eszközök, a készülékek

 kivételével, oktató jellegű kiadványok,oktatási könyvek.
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41 Nevelés; szakmai képzés; oktatás; oktatási tárgyú információk; nyelvoktatás; nyelvoktatási tárgyú

 információk; on-line elérhető elektronikus tananyag szolgáltatása.

 ( 111 )  208.730

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 01371

 ( 220 )  2012.04.20.

 ( 732 )  GLOBIZ International Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 591 )

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

jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére,

továbbítására, másolásáraszolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó

berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek,

adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek;villamos kábelek; csatlakozók, konnektorok;

inverterek, AC-AC inverterek, adapterek, AC-DC inverterek, adapterek, DC-DC inverterek, adapterek, DC-AC

inverterek, adapterek; áramirányítók (elektromosság); szirénák; fény- vagy mechanikai

jelzőkészülékek;biztonságtechnikai berendezések, tartozékok, betörésgátló felszerelések, elektromos; csatlakozó

dobozok [elektromosság]; vezetékcsatlakozások, elektromos; csatolások, kötések (elektromos-);

ellenőrzőberendezés elektromos; érintkezők (elektromos-);elosztódobozok [elektromosság]; kapcsolódobozok

[elektromosság]; elektromos kapcsolók, elágazódobozok [villamosság]; kondenzátorok, elektromos; konverterek,

elektromos; relék, elektromos; anyagok elektromos vezetékekhez [huzalok, kábelek]; vezetékek,elektromos;

akkumulátorok, akkumulátor töltők, elektromos; szünetmentes áramforrások; feszültségmentes transzformátorok,

transzfomátorok, csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; kábelek, elektromos; összekötő hüvelyek/karmantyúk

elektromos kábelekhez,csatlakozóval szerelt gyenge/erős áramú vezetékek, gyenge/erős áramú elosztókra

 használható csatlakozó adapterek.

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; edénymosó kefék; kisméretű háztartási

eszközök; szivacsok, háztartási használatra; nem elektromos tisztítógépek és eszközök, háztartási használatra;

 tisztítórongyok; törlőrongyok.

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  208.731

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 02463

 ( 220 )  2012.07.12.

 ( 732 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  208.732

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 02457

 ( 220 )  2012.07.11.
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 ( 732 )  FremantleMedia Limited, London W1T 1AL (GB)

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

 ( 541 )  HÁZASODNA A GAZDA

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

jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; készülékek és berendezések

elektromosság vezetésére,kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányítására; hangok vagy

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

automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobássalműködő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.

16 Papír; karton; papírcikkek; karton cikkek; nyomtatványok; könyvek; évkönyvek; kiadványok; vicces könyvek;

énekkönyvek; folyóiratok; elektronikus folyóiratok (newsletter}; újságok; albumok; havilapok; napilapok;

katalógusok; évkönyvek; térképek; röpiratok(pamflettek); reklámcédulák; plakátok; írószerek; cimkék; tanítási és

oktatási anyagok; rajz- és festőanyagok és eszközök; íróeszközök; könyvkötő anyagok; könyvfedelek;

könyvjelzők; nyomtatóeszközök; rajzolók; fényképek; nyomatok; képek; naptárak;tollak; ceruzák; ceruzatető

díszítések; ecsetek; festőeszközök; fűzőhegyek; ajándékcsomagolók; ajándékkártyák; ajándékcsomagoló papírok;

ajándékcsomagoló dobozok; csomagolópapírok; jegyzetfüzetek; matricák; papírzsebkendők; papírból készült

dekorációsanyagok partikhoz; papír asztalterítők; papírból készült tányéralátétek; himzésminták; dekorációs

előnyomatok; vonalzók; radírok; üdvözlő kártyák; felragasztható cimkék; papírcímtáblák; térképek, táblázatok; a

 fent megadott termékekhez tartozóalkatrészek és kellékek.

41 Oktatási és szórakoztatási szolgáltatások a televízió, mozi, rádió és színház vonatkozásában; rádió- és televízió

programok, filmek és show műsorok készítése és előadása; a televízió és rádió segítségével folytatott oktatás,

vagy oktatás atelevíziózásról és rádiózásról; szórakoztatás a televízió és rádió segítségével; versenyek szervezése

(oktatási vagy szórakoztatási célú); interaktív telefonversenyek; publikáció; mozifilmek, show műsorok, rádió

programok és televíziós prograrmokkészítése; rádió, televízió, műhold, kábel, telefon, világháló és Internet

segítségével folytatott oktatás és szórakoztatás; showműsorok szervezése; hangfelvételek, előre felvett show

műsorok, filmek, rádió és televízió műsorok bérbevétele; videoszalagokés videolemezek készítése; szórakoztató

rádióműsorok készítése; szórakoztató televíziós műsorok készítése; mozifilmek készítése; színházi műsorok

készítése; játékok szervezése; televíziós szórakoztató műsorok készítése a közönség telefon segítségéveltörténő

közreműködésével; mobil telefon segítségével történő interaktív szórakoztató műsor; Internet felhasználásával

 történő játékok szervezése.

 ( 111 )  208.733

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 01575

 ( 220 )  2012.05.10.

 ( 732 )  Szabó Kinga, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  ( 546 )

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

termékek; fényképek, albumok, katalógusok, prospektusok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, kuponfüzetek,

 kártyák (nem játékokhoz), plakátok,névjegykártyák, matricák, naptárak, levélpapír, szórólapok.

 28 Játékok, társas játékok, játékszerek.

35 A személyes kapcsolatok és párkapcsolat fejlesztésére szolgáló, személyre szabott, egyedi ajándékok

 forgalmazása.

 ( 111 )  208.734

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 02464

 ( 220 )  2012.07.12.
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 ( 732 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  208.735

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 02467

 ( 220 )  2012.07.12.

 ( 732 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  208.736

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 02468

 ( 220 )  2012.07.12.

 ( 732 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  208.737

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 02465

 ( 220 )  2012.07.12.

 ( 732 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 40 Anyagmegmunkálás.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  208.738

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 02638

 ( 220 )  2012.07.25.

 ( 732 )  OWN-X Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szedlár Anna Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  9 Számítógépek; nyomtatók számítógépekhez.

 ( 111 )  208.739

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 02637

 ( 220 )  2012.07.25.

 ( 732 )  OWN-X Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szedlár Anna Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  9 Számítógépek; nyomtatók számítógépekhez.

 ( 111 )  208.740

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 02642

 ( 220 )  2012.07.25.

 ( 732 )  Power Tool Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  40 Anyagmegmunkálás; fémmegmunkálás.

 ( 111 )  208.741

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 02471

 ( 220 )  2012.07.12.

 ( 732 )  VERONA AJTÓ-ABLAK Kft., Kemenesszentmárton (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19 Ajtók, nem fémből; ablakok, nem fémből.

 ( 111 )  208.742

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 02641

 ( 220 )  2012.07.25.

 ( 732 )  Medi-Radiopharma Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 fertőtlenítőszerek; diagnosztikai készítmények.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
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 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 44 Egészségügyi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  208.743

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 02291

 ( 220 )  2012.07.02.

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

 ( 541 )  Verde

 ( 511 ) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és más készítmények

italokhoz; alkoholmentes italok; ásványvizek; ásványvizek [italok]; szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; vizek.

 ( 111 )  208.744

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 02292

 ( 220 )  2012.07.02.

 ( 732 )  Agroázis Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Mórahalom (HU)

  
( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.746

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 01915

 ( 220 )  2012.06.01.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
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(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.747

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 03018

 ( 220 )  2012.08.22.

 ( 732 )  Cavity Eye Hungary Kft., Köröstarcsa (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.748

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 02290

 ( 220 )  2012.07.02.

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

 ( 541 )  Fonte Verde

 ( 511 ) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és más készítmények

italokhoz; alkoholmentes italok; ásványvizek; ásványvizek [italok]; szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; vizek.

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  208.749

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 02279

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 5. szám, 2013.03.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M505



 ( 220 )  2012.07.02.

 ( 732 )  Weng Ruiming, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szalay Pál, Budapest

  

( 546 )

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.750

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 01918

 ( 220 )  2012.06.01.

 ( 732 )  Palczert Tamás, Debrecen (HU)

 Lember Tünde, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Csecsemő ruházat, gyermek ruházat, felnőtt ruházat, cipők.

 ( 111 )  208.751

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 11 01561

 ( 220 )  2011.05.19.

 ( 732 )  Hadházi Gyula, Debrecen (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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 szereplő valamennyi szolgáltatás).

42 Műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; szakértői tevékenység, ipari

 elemző; gépészet, minőség ellenőrzés, számítástechnikai hardver és szoftvertervezés, valamint fejlesztés.

 ( 111 )  208.752

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 00743

 ( 220 )  2012.03.06.

 ( 732 )  Törökné Pölcz Zsuzsanna, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Zsuzsanna, Kistarcsa

  

( 546 )

 ( 511 ) 36 Ingatlan közvetítés; értékbecslés; földhivatali ügyintézés; tulajdoni lapok, helyszínrajzok beszerzése; ingatlan

 adásvételének bonyolítása.

 ( 111 )  208.753

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 01700

 ( 220 )  2012.05.18.

 ( 732 )  CÍVISBÚTOR Bútoripari és Szolgáltató Kft., Nagyhegyes (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Csaba, Debrecen

  
( 546 )

 ( 511 ) 20 Irodai bútorok, konyhabútorok, üzletberendezések, nappali-, és hálószoba bútorok szálloda-, és vendéglátó

 helyiségek bútorainak, továbbá valamennyi elemes és beépített bútor.

37 Asztalosipari belsőépítészeti munkálatok kivitelezése (pl: lépcsők, beltéri nyílászárók, falburkolatok, borító és

 díszítő elemek készítése, beépítése, karbantartása).

 ( 111 )  208.754

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 02201

 ( 220 )  2012.06.25.

 ( 732 )  Horváth József, Kapuvár (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.755

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 02207

 ( 220 )  2012.06.25.

 ( 732 ) VA-home Építőipari Tervező, Kivitelező és Koordinációs Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  Dr. Pleszkáts Tibor,Pleszkáts Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  Házibulik Éjszakája

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

 ( 111 )  208.756

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 02211

 ( 220 )  2012.06.26.

 ( 732 )  Tóth és Fiai Ipari és Kereskedelmi Kft., Tószeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  7 Árusító automaták.

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

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

 műanyagokból készült termékek; székek(ülések).

 ( 111 )  208.757

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 02395

 ( 220 )  2012.07.09.

 ( 732 )  MaJuKo_Soft Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Számítógépek; számítógépes programok.

 35 Szoftvertermék kereskedelme.

42 Szoftver termékek fejlesztése, kutatás és fejlesztés mások részére, számítógépprogramok kidolgozása,

számítógép-programozás, számítógépprogramok korszerűsítése, számítógép szoftver tanácsadás,

számítógép-szoftver fenntartása, számítógépes rendszerekelemzése, számítógépes rendszerek tervezése,

 számítógép programok sokszorosítása.

 ( 111 )  208.758

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 02559

 ( 220 )  2012.07.18.

 ( 732 )  Bochkor Gábor, Diósd (HU)

 Boros Lajos, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fekete István László, Budapest

 ( 541 )  BUMERÁNG

 ( 511 ) 16 Papír, papíráruk, papírtartó dobozok [irodai cikkek], karton, nyomtatványok, nyomtatott publikációk, újságok,

folyóiratok, könyvek, könyvkötészeti cikkek, fényképek [nyomtatott], papírcsokrok [papíráru], papírtölcsérek,

papírtörülközők, papírzsebkendők,agyag modellezéshez, ceruzák, ecsetek, írógépek, elektromos és nem
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elektromos, irattartók [irodai cikkek], irattartók [papíráru], oktatási eszközök, a készülékek kivételével, kártyák,

 nyomdai betűk.

35 Reklámozás, rádiós reklámozás, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése, reklámanyagok terjesztése, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési

 oldalak készítése, szponzorok felkutatása.

38 Mobiltelefon [celluláris telefon] összeköttetés, számítógép terminálok közötti összeköttetések, közlések

üvegszálas hálózatok útján, rádióadás, rádióadás [műsorszórás], televíziós műsorszórás, információszolgáltatás

távközlési ügyekben,telefon-szolgáltatások, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek

 küldése, digitális fájlok továbbítása, elektronikus levelezés, e-mail.

41 Oktatás, rádiós szórakoztatás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, könyvkiadás, hangfelvételek

kölcsönzése, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások

bemutatása,, hangfelvételekkölcsönzése, hangstúdiók szolgáltatásai, oktatási tárgyú információk, on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők, rádió- és televízióprogramok készítése, show-műsorok, szórakoztatás,

 zene összeállítása, zenei produkciók.

 ( 111 )  208.759

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 02740

 ( 220 )  2012.07.31.

 ( 732 )  Laboratoires ARKOPHARMA, CARROS (FR)

 ( 740 )  dr. Kőmíves Attila, Morley Allen & Overy Iroda, Budapest

 ( 541 )  ARKOCAPS

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

 anyagok gyógyászati használatra; bébiételek, fertőtlenítőszerek.

 ( 111 )  208.760

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 02743

 ( 220 )  2012.07.31.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Fehérítő készítmények és más mosodai célra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek;

 szappanok.

38 Távközlési szolgáltatások; chatszoba szolgáltatások; portálszolgáltatások; on-line fórumok nyújtása; email

 szolgáltatások; rádiós és televíziós adások.

 41 Oktatás; tanfolyamok nyújtása.

45 Közösségi háló szolgáltatások; információnyújtás kutatható nyilvántartásokból és információs adatbázisokból,

beleértve szöveget, elektronikus dokumentumokat, adatbázisokat, grafikai és audiovizuális információkat

 számítógépes és kommunikációs hálózatokon.

 ( 111 )  208.761

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 02748

 ( 220 )  2012.07.31.

 ( 732 )  Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Hardicsay Sándor, Dr. Hardicsay Ügyvédi Iroda, Pécs
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( 546 )

 ( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás]; gyakorlati

 képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása.

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

állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; egészségügyi

 szolgáltatások.

 ( 111 )  208.762

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 02951

 ( 220 )  2012.08.15.

 ( 732 )  Textil 2000 Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  10 Párnák, matracok felfekvés megelőzésére.

 20 Matracok, párnák, ülőpárnák, ülésbetétek, derékaljak.

35 Matracok, párnák, felfekvés megelőzésére alkalmas matracok, párnák, ülőpárnák, ülésbetétek, derékaljak kis-

 és nagykereskedelme.

 ( 111 )  208.763

 ( 151 )  2013.02.07.

 ( 210 )  M 12 03152

 ( 220 )  2012.09.03.

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  MOL.ÉS TÉGED MI HAJT?

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

4 Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve a

motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek; (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).

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 5. szám, 2013.03.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M510



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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.764

 ( 151 )  2013.02.11.

 ( 210 )  M 12 01210

 ( 220 )  2010.09.21.

 ( 732 )  Bio-Garten GmbH & Co. KG, Bad Heilbrunn (DE)

 ( 740 )  S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  aktipur

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; kivéve minden terméket,

 melyek légfrissítő vagy szagtalanítóhatással rendelkeznek.

5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; diétás anyagok egészségügyi használatra; csecsemők számára készült élelmiszerek; orvosi célú

táplálék-kiegészítők; táplálék-kiegészítők,diétás termékek és élelmiszeradalékok nem gyógyászati használatra;

ásványi élelmiszer-kiegészítők; sebtapaszok, sebkötöző anyagok; fertőtlenítők; gombaölő szerek (fungicidek),

gyomirtó szerek (herbicidek); vegyi reagensek gyógyászati diagnosztikához éselemzéshez; fogtömő anyag,

fogászati viasz; orvosságok, amennyiben az 5. osztályba tartoznak; gyógyászati termékek, amelyek az 5.

 osztályba tartoznak, kivéve minden terméket, melyek légfrissítő vagy szagtalanító hatással rendelkeznek.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt és gabonafélékből készült készítmények; kenyér,

süteménytészták és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasz; élesztő, sütőpor; só, mustár; ecet, fűszeres

 mártások; fűszerek; jég (az osztálybetűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  208.765

 ( 151 )  2013.02.11.

 ( 210 )  M 12 01527

 ( 220 )  2012.05.07.

 ( 732 )  DCE-Hungary Közép-európai Felfedező Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 39 Utazásszervezés, különösen kerékpárok és más járművek, közlekedési eszközök kölcsönzése.

41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; különösen szórakoztatási és üdülési tárgyú információk

 nyújtása.

 ( 111 )  208.766

 ( 151 )  2013.02.11.

 ( 210 )  M 12 01692

 ( 220 )  2012.05.18.
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 ( 732 )  HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Papp Margit, Kocsis és Papp Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HUNGRAIL

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.767

 ( 151 )  2013.02.11.

 ( 210 )  M 12 01678

 ( 220 )  2012.05.17.

 ( 732 )  Szegedi Zsolt, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 39 Hulladék szállítás, építőanyagok szállítása, közúti fuvarozás, építési és bontási törmelékszállítás,zöld és kerti

 hulladékszállítás, szóródó áruk szállítása.

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

 ( 111 )  208.768

 ( 151 )  2013.02.11.

 ( 210 )  M 12 01683

 ( 220 )  2012.05.17.

 ( 732 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 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).

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

 ( 111 )  208.769

 ( 151 )  2013.02.11.

 ( 210 )  M 12 01843

 ( 220 )  2012.05.29.

 ( 732 )  Rétköz-Pack Csomagoló és Kereskedelmi Bt., Kisvárda (HU)

 ( 541 )  Kovics Kakaó

 ( 511 )  30 Kakaó.

 ( 111 )  208.770
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 ( 151 )  2013.02.11.

 ( 210 )  M 12 01846

 ( 220 )  2012.05.29.

 ( 732 )  Graf Állványzat Kft., Mezőkövesd (HU)

  
( 591 )

 ( 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).

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

 szolgáltatás).

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

 ( 111 )  208.771

 ( 151 )  2013.02.11.

 ( 210 )  M 12 01847

 ( 220 )  2012.05.29.

 ( 732 )  NOLO Kft., Budapest (HU)

 Mélykuti Ilona, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 38 Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus levelezés, e-mail; fórumok biztosítása az interneten;

hírügynökségek; kábeltelevíziós műsorszórás; rádióadás; rádióadás [műsorszórás]; távkonferencia szolgáltatások;

 televíziós műsorszórás.

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 és

 állatok részére.

 ( 111 )  208.772

 ( 151 )  2013.02.11.

 ( 210 )  M 12 01851

 ( 220 )  2012.05.29.

 ( 732 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

 ( 541 )  TV2 bistro

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.773

 ( 151 )  2013.02.12.

 ( 210 )  M 12 01827
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 ( 220 )  2012.08.14.

 ( 732 )  Manitox Kft, Kesznyéten (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  17 Polietilén fóliák.

 ( 111 )  208.774

 ( 151 )  2013.02.12.

 ( 210 )  M 12 02163

 ( 220 )  2012.06.21.

 ( 732 )  B & B SALGÓ Kft., Salgótarján (HU)

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

 ( 541 )  B&B SALGÓ

 ( 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).

 ( 111 )  208.775

 ( 151 )  2013.02.12.

 ( 210 )  M 12 02165

 ( 220 )  2012.06.21.

 ( 732 )  BDF Kft., Salgótarján (HU)

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

 ( 541 )  BODNÁR DARU-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).

 ( 111 )  208.776

 ( 151 )  2013.02.12.

 ( 210 )  M 12 01503

 ( 220 )  2012.05.03.

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

 ( 740 )  dr. Király Ildikó, Alsónémedi

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Cukor és cukorkaáru.

 ( 111 )  208.777

 ( 151 )  2013.02.12.
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 ( 210 )  M 12 01826

 ( 220 )  2012.05.29.

 ( 732 )  EMF Kft., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Tankoczi Zsombor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7 Gépek és szerszámgépek,mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtett,szerszámok (géprészek), ventilátorok

motorokhoz; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek;

 mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtetett;szerszámok [géprészek]; ventilátorok motorokhoz.

 ( 111 )  208.778

 ( 151 )  2013.02.12.

 ( 210 )  M 12 02160

 ( 220 )  2012.06.21.

 ( 732 )  Perinvest Kapital AG, Glarus (CH)

 ( 740 )  Perényi Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 szolgáltatás)

 ( 111 )  208.779

 ( 151 )  2013.02.12.

 ( 210 )  M 12 02915

 ( 220 )  2012.08.13.

 ( 732 )  Polgár Gábor, Vasvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  40 Fémmegmunkálás; vulkanizálás.

 ( 111 )  208.780

 ( 151 )  2013.02.12.

 ( 210 )  M 12 02352

 ( 220 )  2012.07.06.

 ( 732 )  dr. Szőcs Tamás Szabolcs, Keszthely (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44 Orvosi szolgáltatások; orvosi rendelők, terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  208.781
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 ( 151 )  2013.02.12.

 ( 210 )  M 12 02175

 ( 220 )  2012.06.22.

 ( 732 )  HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt., Gödöllő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; autóbuszok, furgonok, hajók, jármű karosszériák,

katonai szállítójárművek, pótkocsi- csatlakoztatók,járművekhez;pótkocsik, utánfutók ( járművek),

 teherautó,kamionok.

 ( 111 )  208.782

 ( 151 )  2013.02.12.

 ( 210 )  M 12 01349

 ( 220 )  2012.04.20.

 ( 732 )  BGB Interherb Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Somodi Réka, Budapest

 ( 541 )  Napi1 a szelíd gyógymód

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

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

 ( 111 )  208.783

 ( 151 )  2013.02.12.

 ( 210 )  M 12 02909

 ( 220 )  2012.08.11.

 ( 732 )  Dr. Révész Rita, Szeged (HU)

 Herpai József, Szeged (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)

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás)

 ( 111 )  208.784

 ( 151 )  2013.02.12.

 ( 210 )  M 12 02912

 ( 220 )  2012.08.13.
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 ( 732 )  GLOBÁL SPORT Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

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

 ( 541 )  Nagy lépés kis cipőben

 ( 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.

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

sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek(az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  208.785

 ( 151 )  2013.02.12.

 ( 210 )  M 12 02908

 ( 220 )  2012.08.11.

 ( 732 )  Herpai József, Szeged (HU)

 Dr. Révész Rita, Szeged (HU)

 ( 541 )  SAKOCA

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

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás)

 ( 111 )  208.788

 ( 151 )  2013.02.14.

 ( 210 )  M 12 01767

 ( 220 )  2012.05.23.

 ( 732 )  Innofor-Invest Befektető, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 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

áruelosztó berendezések 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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.789

 ( 151 )  2013.02.14.

 ( 210 )  M 12 01294

 ( 220 )  2012.04.17.

 ( 732 )  CORPORACIÓN HABANOS, S.A., Miramar, Playa, Ciudad de La Habana (CU)
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 ( 740 )  dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 34 Kubából származó dohány; beleértve a szivarokat, cigarettákat, cigarillókat, vágott dohányt pipákhoz,

 hamutartókat, szivarvágókat, gyufásdobozokat, szivartárcákat, gyufákat.

 ( 111 )  208.790

 ( 151 )  2013.02.14.

 ( 210 )  M 11 03771

 ( 220 )  2011.11.25.

 ( 732 )  Kóbori Győző, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 olajok és zsírok.

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

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

 fűszerek; jég.

32 Erdély területéről származó sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  208.791

 ( 151 )  2013.02.14.

 ( 210 )  M 12 02085

 ( 220 )  2012.06.15.

 ( 732 )  KA-VOSZ Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 36 Pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; vállalkozások részére pénzügyi

 ügyletek bonyolítása; pénzügyi pályázatok kiírása; hitelügyletek.

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

 szervezése.

 42 Szoftvertervezés, -fejlesztés és -működtetés, különösen pénzügyi, biztosítási és kereskedelmi területeken.

 ( 111 )  208.792

 ( 151 )  2013.02.14.
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 ( 210 )  M 12 00325

 ( 220 )  2012.02.01.

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

 ( 541 )  CSÓKOLOM,ÁGI VAN?

 ( 511 ) 32 Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes

koktélok; árpakivonatok sör előállításához; ásványvizek; ásványvizek [italok]; gyümölcslevek; izotóniás italok;

limonádék; mustok; paradicsomlevek[italok]; pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörbetek

[italok]; sörök; szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz;

termékek ásványvizek előállításához; termékek szénsavas vizekelőállításához; vizek [italok]; zöldséglevek

 [italok].

 ( 111 )  208.793

 ( 151 )  2013.02.14.

 ( 210 )  M 12 01600

 ( 220 )  2012.05.11.

 ( 732 )  MPB Hungary Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Számítógép programok [letölthető]; számítógépes játékprogramok; számítógépprogramok, rögzített; szoftverek,

 rögzített.

16 Acéltollak; albumok; almanachok; asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; atlaszok; bélyegző

(pecsét)tartó dobozok; bélyegzők, pecsétek; bélyegzők [pecsétek]; blokkok [papíráruk]; borítékok [papíráruk;

brosúrák, vékony fűzött könyvek;ceruzahegyezők; ceruzatoldók, ceruzahosszabbítók; ceruzák; címbélyegzők,

címbélyegek; címerpajzsok [pecsétek papírból]; címkék, nem szövetből; cserélhető betétlapos [iratokra

ráhúzható] fedőlapok; csipeszes írótáblák; csomagolópapír; daloskönyvek;derékszögű vonalzók; dobozok

kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; ecsetek; előrajzoló körző; értesítések [papíráruk]; fedelek, kötések,

borítók; [papíráruk]; festékkészletek [iskolai használatra]; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók;fóliatasak

kasírozók, laminálók; [irodai cikkek]; folyóiratok; földrajzi térképek; füzetek; görbe vonalzók; gyűjthető kártyák,

nem játékokhoz; hajtogatókartonok [irodai cikkek]; hímzőminták; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek;

[irodai cikkek];iratgyűjtők, dossziék; iratkapcsok, gemkapcsok; iratkapcsok, iratfűzők; irattartók [irodai cikkek];

irattartók [papírárú]; irodai felszerelések, a bútorok kivételével; irodai kapcsok; irodai lyukasztógépek; íróecsetek;

íróeszközök; írófelszerelések;írókészletek; írókészletek [papíráruk]; írókréta; írómappák; írószerek; írótollak;

iskolai táblák; iskolaszerek [papíráruk]; ívek [papíráruk]; jegyek; kalapdobozok kartonból; karkötők íróeszközök

rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek;kartonkötések; katalógusok; kártyák; képek; képregények;

kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; könyvkötések; könyvtámaszok; levelezőlapok;

levélpapír; magazinok, revük [időszaki lapok]; matricák, lehúzóképek; másolópapír [papíráru;naptárak; noteszok;

nyomatok [metszetek]; nyomdai betűk; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk;

nyomtatványok; oktatási eszközök, a készülékek kivételével; öntapadó címkék [papíráruk]; paletták festőknek;

pantográfok [rajzeszközök];papír; papíráruk; papírszalagok; papírtartó dobozok [irodai cikkek]; papírtölcsérek;

papírzsebkendők; pasztellek [kréták]; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; prospektusok;

radírgumik; rajzeszközök; rajzfelszerelések; rajzolóháromszögek; rajztáblák; rajztömbök, rajzblokkok;

sokszorosító papírok; stencilek; szövegkiemelők [filctollak]; tárgymutatók, repertóriumok; tintatartók; tinták; toll-

és ceruzatartók, asztali; tollak [irodai cikkek]; tolltartók; töltőceruzák,csavarirónok; töltőtollak; transzparensek

[papíráruk]; újságok; útlevéltartók; üdvözlőlapok/kártyák; világító papír; vonalzók rajzoláshoz; zenélő

 üdvözlőlapok.

18 Aktatáskák; bevásárlótáskák; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőrszíjak; dobozok

bőrből vagy műbőrből; erszények, pénztárcák; hátizsákok; hevedertáskák gyermekek hordozására; irattáskák,

aktatáskák; iskolatáskák; kalapdobozokbőrből; kenguru gyermekek hordozására; [heveder]; kenguruk [hevederek]

csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek [kis
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utazóládák]; kulcstokok; ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák; moleszkin[bőrutánzat]; névjegytartók,

kártyatartók; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; táskák [zacskók, tasakok]

csomagolásra, bőrből; turistabotok; utazókészletek [bőráruk]; utazóládák; útitáskák;

 vadásztáskák[vadászkellékek]; zsákok hegymászóknak; zsákok táborozóknak.

 ( 111 )  208.794

 ( 151 )  2013.02.14.

 ( 210 )  M 12 01126

 ( 220 )  2012.04.03.

 ( 732 )  HBK advisors, s.r.o., 949 05 Nitra (SK)

 ( 300 )  POZ21882011 2011.12.23. SK

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

  

( 554 )

 ( 511 ) 30 Kávé, kávékivonatok, kávépótlók, kávéaromák, instant kávé, kakaó, kakaó-alapú italok, kávé-alapú italok,

kakaó-alapú tejes italok, kávé-alapú tejes italok, csokoládé-alapú tejes italok, csokoládé-alapú italok, tea,

 tea-alapú italok, aromák italokhoz, azillóolajok kivételével.

 35 Hirdetések.

 39 Termékek csomagolása.

 ( 111 )  208.795

 ( 151 )  2013.02.14.

 ( 210 )  M 12 02088

 ( 220 )  2012.06.15.

 ( 732 )  Rádió 1 Rádióműsort Készítő és Közlő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  Rádió 1 Csak igazi mai sláger megy

 ( 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).

 38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.796

 ( 151 )  2013.02.14.

 ( 210 )  M 12 02270

 ( 220 )  2012.07.19.

 ( 732 )  Másoló Futár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Fénymásolás.

 40 Nyomdaipari szolgáltatás.

 ( 111 )  208.797

 ( 151 )  2013.02.14.

 ( 210 )  M 11 03660

 ( 220 )  2011.11.17.

 ( 732 )  Albert Flórián, Budapest (HU)

 Albert Magdolna, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Papír; karton és ezen anyagokból készült termékek, különös tekintettel Albert Flórián közismert magyar

labdarúgót ábrázoló fényképek, képek, poszterek, könyvjelzők, naptárak, kártyák, matricák, üdvözlőlapok,

 noteszek, prospektusok, katalógusok, újságok,folyóiratok, kézikönyvek, asztalterítők, zászlók.

 22 Táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba); zsákok; vitorlavásznak; sátrak.

 24 Textíliák és textiláruk.

25 Ruházati cikkek és cipők; beleértve sportcipőket; sporttrikókat; sport lábbeliket; sálakat; sapkákat;

térdnadrágokat; kesztyűket; zoknikat; fürdőruhákat; fürdőköpenyeket; törölközőket; pólókat; dzsekiket;

 kabátokat; harisnyák is.

 28 Játékok; játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 30 Péksütemények; kenyerek; cukrászsütemények; pizzák; tésztafélék.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

 35 Reklámozás és kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing tevékenység; reklámanyagok.

 38 Távközlés; beleértve az elektronikus levelezés, e-mail szolgáltatásokat is.

 39 Utazásszervezés; hajózási szolgáltatások; légi szállítás; sétahajó szolgáltatás; taxi szolgáltatás.

41 Nevelés és szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek; beleértve a sportlétesítmények

üzemeltetése és szolgáltatásai; sportversenyek rendezése; stadionok bérlése; szabadidős tevékenységek nyújtása;

továbbá szórakoztatás; interneten,televíziókban, rádiókon keresztül; újság- és könyvkiadás; kulturális, sport és

 nevelés célú kiállítások szervezése.
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 43 Vendéglátás, beleértve szállásadási szolgáltatásokat.

 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  208.798

 ( 151 )  2013.02.14.

 ( 210 )  M 12 01781

 ( 220 )  2012.05.23.

 ( 732 )  MEDI-KORREKT Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Debrecen (HU)

 ( 541 )  MEDI-KORREKT BT

 ( 511 )  37 Elektronikus berendezések felszerelése és javítása.

 42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba.

 44 Egészségügyi szolgáltatások.

 ( 111 )  208.799

 ( 151 )  2013.02.14.

 ( 210 )  M 12 02185

 ( 220 )  2012.06.22.

 ( 732 )  Takarék Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Harmatos Csilla, Budapest

  
( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.800

 ( 151 )  2013.02.14.

 ( 210 )  M 12 02844

 ( 220 )  2012.08.08.

 ( 732 )  WPR NONUS Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fütty Tivadar, dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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).

 ( 111 )  208.801

 ( 151 )  2013.02.14.

 ( 210 )  M 12 02727

 ( 220 )  2012.07.30.

 ( 732 )  Flas Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).
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 ( 111 )  208.802

 ( 151 )  2013.02.14.

 ( 210 )  M 12 00360

 ( 220 )  2012.02.03.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  MAGYARORSZÁG MA

 ( 511 ) 35 On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, reklámanyagok terjesztése, sajtófigyelés, televíziós

 reklámozás.

 38 Kábeltelevíziós műsorszórás, televíziós műsorszórás.

41 Filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, rádió- és

 televízióprogramok készítése, riporteri szolgáltatások, televíziós szórakoztatás.

 ( 111 )  208.803

 ( 151 )  2013.02.14.

 ( 210 )  M 12 02036

 ( 220 )  2012.06.12.

 ( 732 )  GAMMA TRADE Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  BUBOREK FESZTIVAL

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

 ( 111 )  208.804

 ( 151 )  2013.02.14.

 ( 210 )  M 12 01582

 ( 220 )  2012.05.10.

 ( 732 )  Fekete és Társa Szolgáltató Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  dr. Pletenyik Zoltán, Budapest

  

( 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).

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

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

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

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).

 ( 111 )  208.805

 ( 151 )  2013.02.14.

 ( 210 )  M 12 03210

 ( 220 )  2012.09.07.

 ( 732 )  VASKER-PLUSZ Vashulladék Forgalmazó Kft., Békés (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 35 Kereskedelmi ügyletek; vas-, színesfém- és veszélyes hulladék felvásárlása; kis- és nagykereskedelmi

 szolgáltatások vas-, színesfém- és veszélyes hulladék feldolgozásával kapcsolatban.

39 Vas-, színesfém- és veszélyes hulladék begyűjtése, átvétele, tárolása, szállítása és fuvarozása; hulladékok

 szállítása és tárolása.

40 Vas-, színesfém- és veszélyes hulladék újrahasznosítása, feldolgozása, kezelése; hulladék és szemét újra

 feldolgozása/hasznosítása; hulladékkezelés [átalakítás]; hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása.

 ( 111 )  208.806

 ( 151 )  2013.02.14.

 ( 210 )  M 11 03978

 ( 220 )  2011.12.15.

 ( 732 )  ECO-SENSUS Kutató, Oktató és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Kft., Szekszárd (HU)

  

( 546 )

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

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

 olajok és zsírok.

30 Magyarországról származó kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások;

 fűszerek; jég.

31 Magyarországról származó 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.

32 Magyarországról származó sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  208.807

 ( 151 )  2013.02.14.

 ( 210 )  M 12 03208

 ( 220 )  2012.09.07.

 ( 732 )  Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. D. Tóth Éva, Budapest

  

( 546 )

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

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

 valamennyi áru).

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).

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

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

 lószerszámok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  208.808

 ( 151 )  2013.02.14.

 ( 210 )  M 12 01530

 ( 220 )  2012.05.07.

 ( 732 )  Proforg Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Duráné Tóth Emese, Telki

 ( 541 )  BORGURU

 ( 511 )  33 Borok.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.809

 ( 151 )  2013.02.14.

 ( 210 )  M 12 02364
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 ( 220 )  2012.07.06.

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

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

 ( 541 )  DUAL

 ( 511 ) 34 Dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány dohányzás céljára, pipadohány, kézzel

sodorható cigarettadohány, bagó, nedves poralakú dohány; cigaretták, szivarok, szivarkák; szubsztanciák

dohányzáshoz, külön vagy dohánnyal kevertformában, nem orvosi vagy gyógyászati célú használatra; tubák;

dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak; cigarettapapírok, cigarettacsövek/szipkák és gyufák.

 ( 111 )  208.810

 ( 151 )  2013.02.14.

 ( 210 )  M 12 03055

 ( 220 )  2012.08.24.

 ( 732 )  Harmath és Társai Kft., Kistelek (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.811

 ( 151 )  2013.02.14.

 ( 210 )  M 12 01305

 ( 220 )  2012.04.17.

 ( 732 )  Laboratory Ideas Kommunikációs Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szénássy Mónika ügyvéd,Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Laboratory Group

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógép

fájlokban mások számára; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból;

eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési oldalak készítése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése;

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

reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek

szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; televíziós reklámozás; számítógépes

 nyilvántartások kezelése.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching [tréning]; filmek

gyártása, kivéve a reklámfilmeket; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; show-műsorok szervezése; szemináriumok rendezése és vezetése; videofilmezés; videofilmgyártás;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; zene összeállítása; zenei produkciók, zenekarok

szolgáltatásai. 

 42 Ipari elemző szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; ipari formatervezés.

 ( 111 )  208.812

 ( 151 )  2013.02.14.
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 ( 210 )  M 12 02840

 ( 220 )  2012.08.07.

 ( 732 )  Conformity Kft., Szekszárd (HU)

  

( 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).

 ( 111 )  208.813

 ( 151 )  2013.02.15.

 ( 210 )  M 12 03562

 ( 220 )  2012.09.28.

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

 ( 541 )  PAGIDIXIN

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  208.814

 ( 151 )  2013.02.15.

 ( 210 )  M 12 03175

 ( 220 )  2012.09.04.

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

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

 ( 541 )  FRESHSLIDE

 ( 511 ) 34 Dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány dohányzás céljára, pipadohány, kézzel

sodorható cigarettadohány, bagó, nedves por-alakú dohány; cigaretták, szivarok, szivarkák; szubsztanciák

dohányzáshoz, külön vagy dohánnyal kevertformában, nem orvosi vagy gyógyászati célú használatra; tubák;

dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak; cigarettapapírok, cigarettacsövek/szipkák és gyufák.

 ( 111 )  208.815

 ( 151 )  2013.02.15.

 ( 210 )  M 12 02967

 ( 220 )  2012.08.16.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth György, Dr. Horváth - Dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Göd

  

( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.817

 ( 151 )  2013.02.15.

 ( 210 )  M 12 02767

 ( 220 )  2012.08.02.

 ( 732 )  Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.818

 ( 151 )  2013.02.15.

 ( 210 )  M 12 02761

 ( 220 )  2012.08.01.

 ( 732 )  UNICREDIT S.p.A, Róma (IT)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; üzletvezetés és tanácsadás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák;

piackutatás és piaci tanulmányok; import-export ügynökségek szolgáltatásai; számítógépes nyilvántartások

kezelése és adatbázis szolgáltatások;kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; hirdetési hely

 kölcsönzése.

 ( 111 )  208.819

 ( 151 )  2013.02.15.

 ( 210 )  M 12 02760

 ( 220 )  2012.08.01.

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

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

 ( 541 )  Bandázó

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.820

 ( 151 )  2013.02.15.

 ( 210 )  M 12 02587

 ( 220 )  2012.07.19.

 ( 732 )  Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  KrasznárKönyv az eredeti. Fejlesztő, logopédiai és gyógypedagógiai könyvek az elsőtől.

 ( 511 )  16 Könyvek, folyóiratok.

 35 Könyvek, folyóiratok kis és nagykereskedelme.

 41 Könyv- és folyóirat kiadás, kiadói és terjesztői tevékenység.

 ( 111 )  208.821

 ( 151 )  2013.02.15.

 ( 210 )  M 12 02594

 ( 220 )  2012.07.20.

 ( 732 )  Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  dr. Fakó Beatrix, Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Húskészítmény, szalonna, zsírtartalmú kenhető krém, különösen húsból és húskészítményből; az összes imént

felsorolt áruk tartósítva és/vagy mélyhűtve; hús, hal, baromfi és vad; sertéshús; húskivonatok; húskonzervek;hús,

 tartósítva; húskocsonya;húskészítmény, besózva; az összes imént felsorolt áruk mélyhűtve.

30 Kolbászpástétomok, tartósítottan és/vagy mélyhűtötten is; húspástétomok, húslé, mártás, szaft; az összes imént

 felsorolt áru mélyhűtve is.

 ( 111 )  208.822

 ( 151 )  2013.02.15.

 ( 210 )  M 12 02409

 ( 220 )  2012.07.10.

 ( 732 )  Berta Róbert, Lenti (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Disznóhús; hús; húskonzervek; kolbász; sajtok; savanyúságok; sonka; sózott hús; sültburgonya, chips;

 szalonna; véreshurka(hentesáru); zsírok, étkezési; zsirtartalmú keverékek, kenyérre.

30 Cheeseburgerek [szendvicsek]; húspástétomok; kekszek; kenyér; marcipán; mézeskalács; snack ételek (gabona

 alapú); sós kekszek; sütemények; szendvicsek; zsemlék.

43 Étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek;

 vendéglátóipar.

 ( 111 )  208.823

 ( 151 )  2013.02.15.

 ( 210 )  M 12 02400
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 ( 220 )  2012.07.09.

 ( 732 )  Janikovszky János, Budapest (HU)

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

  ( 546 )

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

 és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

 ( 111 )  208.824

 ( 151 )  2013.02.15.

 ( 210 )  M 12 02233

 ( 220 )  2012.06.27.

 ( 732 )  Corpus Communications Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Gépírási szolgáltatások; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely

kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

információknak számítógépes adatbázisokba valószerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; on-line hirdetői

tevékenységszámítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; reklámanyag naprakész

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

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

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;

sajtófigyelés; szabadtéri hirdetés; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; telefonos

üzenetközvetítés[telefonon el nem érhető személyeknek]; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás;

 titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból.

41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; élő előadások

bemutatása; feliratozása (filmek-); fordítói szolgáltatások; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; jelbeszéd értelmezés;kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; leíró szolgálat; nyelvi tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási

vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nemletölthetők; szakmai újraképzés; szemináriumok

rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegek kiadása, (nem reklámcélú -);

szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; tördelési szolgáltatások, nem hirdetésicélokra;

 versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

42 Dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; grafikusművészi tervezési szolgáltatások; kutatás és fejlesztés

 mások részére; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  208.825

 ( 151 )  2013.02.15.

 ( 210 )  M 12 02232

 ( 220 )  2012.06.27.

 ( 732 )  Kollár-Vill Elektromos Szerelő Bt., Környe (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.826
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 ( 151 )  2013.02.15.

 ( 210 )  M 12 02049

 ( 220 )  2012.06.13.

 ( 732 )  Pepsico Inc., Purchase, New York (US)

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

 ( 541 )  PEPSI TOUCH

 ( 511 )  7 Árusító automaták.

 9 Elektronikus megjelenítő képernyők.

 11 Hűtött italkiadó berendezések.

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.

 ( 111 )  208.827

 ( 151 )  2013.02.15.

 ( 210 )  M 12 01879

 ( 220 )  2012.05.30.

 ( 732 )  DATFORM Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Pacoust

 ( 511 )  9 Akusztikai hangelnyelő panel.

 ( 111 )  208.828

 ( 151 )  2013.02.15.

 ( 210 )  M 12 02769

 ( 220 )  2012.08.02.

 ( 732 )  3. számu Látszerészeti BT., Budapest (HU)

 NOVÁK OPTIKA Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  NOVÁK OPTIKA

 ( 511 ) 9 Barométerek; binokuláris távcsövek; cvikkertokok; csíptetők, cvikkerek; diffrakciós készülékek(mikroszkópia);

elemek, elektromos; foglalatok cvikkerekhez (orrcsiptetőkhöz); fonalszámlálók (nagyítóüvegek); gyűjtőlencsék,

kondenzorlencsék; higrométerek,(lég)nedvességmérők; homokórák; hőmérők, nem gyógyászati használatra;

hőmérsékletjelzők, iránytűk; kompaszok (mérőműszerek); kontaktlencse tartók; kontaktlencsék; korrekciós

lencsék (optika); megfigyelő műszerek; mérőberendezések, mérőműszerek;mikroszkópok; monoklihoz kis

láncok; nagyítók, lupék (optika); optikai cikkek; optikai készülékek és eszközök; optikai lencsék; optikai üvegek;

prizmák (optika); sablonok, másoló idomszerek (mérőeszközök); sportszemüvegek; szemlencsék,

okulárok;szemüvegek (optika); szemüvegkeretek; szemüveglencse üvegjei; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok;

 teleszkópok; tengerészeti iránytűk; vakításgátló szemüvegek.

 37 Szemüveg használatából fakadó sérülések, törések, deformálódások javítása.

 40 Dioptriás optikai- és napszemüveg-lencse csiszolása.

 ( 111 )  208.829

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 210 )  M 12 01285

 ( 220 )  2012.04.17.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 5. szám, 2013.03.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M531



 ( 732 )  HIMG Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Holló Dóra, Balázs & Holló Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  S.H.E. Hajbeültetési Módszer

 ( 511 ) 44 Hajbeültetés és a kapcsolódó orvosi klinikai, egészségügyi, betegápolási, orvosi szolgáltatások,

 gyógyszerészek szolgáltatásai, gyógyszerészeti tanácsadás.

 ( 111 )  208.830

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 210 )  M 12 02301

 ( 220 )  2012.07.03.

 ( 732 )  PANZI-PET Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Kozmetikai szerek állatok számára; samponok kedvtelésből tartott állatoknak; kutya lemosószerek [öblítő];

 kutya mosdatószerek.

 5 Biocidok, biológiai készítmények állatgyógyászati használatra.

31 Italok kedvtelésből tartott állatok részére; istállótakarmány állatoknak; gabonafélék feldolgozásakor

keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; ehető rágcsálnivalók állatoknak; erősítő takarmány állatoknak;

dara baromfiaknak; darakeverékhaszonállatok hízlalására; halliszt állati fogyasztásra; kutyaeledelek [kekszfélék];

liszt állatoknak; madáreledelek; magvak állati fogyasztásra; széna; szépiacsont madaraknak; takarmány;

takarmányadalékok nem gyógyászati célra; takarmánypogácsa(szarvas)marháknak; táplálék kedvtelésből tartott

 állatoknak; táplálékok állatoknak; termékek állati alomhoz; tőzeg alomnak.

 ( 111 )  208.831

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02886

 ( 220 )  2012.08.09.

 ( 732 )  AKVASZIG Szigeteléstechnikai Kft, Zalaegerszeg (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.832

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02876

 ( 220 )  2012.08.09.

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

 ( 541 )  MR Szimfonikusok

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 5. szám, 2013.03.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M532



 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.833

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02881

 ( 220 )  2012.08.09.

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

 ( 541 )  Magyar Rádió Énekkara

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.834

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 03086

 ( 220 )  2012.08.27.

 ( 732 )  Profetico-IT Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)

 ( 740 )  dr. Pozderka Gábor ügyvéd, Pozderka Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média;

 számítógépek; számítógépes szoftverek;

 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  208.835

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02888

 ( 220 )  2012.08.09.

 ( 732 )  MOROTVA-VÍZ-ENERGIA Kft, Berettyóújfalu (HU)

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

  

( 546 )

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

 (az osztály 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).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.836
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 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02799

 ( 220 )  2012.08.03.

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

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

  

( 554 )

 ( 511 )  32 Sörök.

 ( 111 )  208.837

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02496

 ( 220 )  2012.07.12.

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

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  208.838

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 03089

 ( 220 )  2012.08.28.

 ( 732 )  MÉHVIT Alap- és Hulladékanyag Nagykereskedelmi Kft., Kapuvár (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 40 Hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása; hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása;

 hulladékkezelés [átalakítás].

 ( 111 )  208.839

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 00351

 ( 220 )  2012.02.02.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 5. szám, 2013.03.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M534



 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Török Éva, Budapest

 ( 541 )  Énirodám

 ( 511 )  38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.840

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02798

 ( 220 )  2012.08.03.

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

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

  

( 554 )

 ( 511 )  32 Sörök.

 ( 111 )  208.841

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 00350

 ( 220 )  2012.02.02.

 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Török Éva, Budapest

 ( 541 )  Én Irodám

 ( 511 )  38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.842

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 00349

 ( 220 )  2012.02.02.

 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Török Éva, Budapest

 ( 541 )  Én irodám

 ( 511 )  38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.843

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02499

 ( 220 )  2012.07.12.

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

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

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

 ( 111 )  208.844

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 01783

 ( 220 )  2012.05.24.

 ( 732 )  SZUPERINFÓ MÉDIA Hirdető és Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Simon Emese Júlia ügyvéd, Noerr & Társai 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 oktatásianyagok

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

 nyomdabetűk; klisék; folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok; prospektusok;újságok.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.845

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02508

 ( 220 )  2012.07.13.

 ( 732 )  PODEX Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Podex a profi export-importőr!

 ( 511 )  35 Beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára.

 ( 111 )  208.846

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02685

 ( 220 )  2012.07.26.

 ( 732 )  OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Hulladékgazdálkodással és a lakosság környezettudatos szemléletformálásával kapcsolatos reklámozás;

 kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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41 Hulladékgazdálkodással és a lakosság környezettudatos szemléletformálásával kapcsolatos nevelés; szakmai

 képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

42 Hulladékgazdálkodással és a lakosság környezettudatos szemléletformálásával kapcsolatos tudományos és

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

 szolgáltatások; számítástechnikai hardver ésszoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  208.847

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02125

 ( 220 )  2012.06.18.

 ( 732 )  Balogh Béla Állategészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Vác (HU)

 ( 740 )  Dr. Bálint Tünde ügyvéd,Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz alkalamzott diétás élelmiszerek és anyagok, étrend-kiegészítők

állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok;fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek;

 kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 44 Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok részére.

 ( 111 )  208.848

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02692

 ( 220 )  2012.07.27.

 ( 732 )  MARECO INGATLAN Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szalay Fruzsina Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.849

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02695

 ( 220 )  2012.07.27.

 ( 732 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

 ( 541 )  Csokosító

 ( 511 ) 30 Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

 parányok.

 ( 111 )  208.850

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02676

 ( 220 )  2012.07.26.

 ( 732 )  Pálmöb Kft., Nagykanizsa (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 20 Ágyak; ágykeretek; bútorajtók; bútorok; bútorpolcok; bútorszerelvények nem fémből; díványok, kerevetek;

faszerkezetek bútorokhoz; íróasztalok; irodabútorok; könyvespolcok; könyvtartók; műasztalosipari termékek

 (bútorok); polcok (bútorok); szekrények;székek (ülések); tároló polcok; üvegszekrények.

 ( 111 )  208.851

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02678

 ( 220 )  2012.07.26.

 ( 732 )  SZATEV Fehérjefeldolgozó- Takarmánygyártó és Közszolgáltató Kft., Szikszó (HU)

 ( 740 )  Dr. Lajkóné Dr. Vígh Judit Ügyvéd, Dr. Vígh Ügyvédi Iroda, Szolnok

  

( 546 )

 ( 511 ) 31 Algarobilla [állati táplálék]; amerikaimogyoró liszt állatoknak; amerikaimogyoróból készüIt

takarmánypogácsa állatoknak; aromás homok háziállatoknak; [alom]; állatok, élő; búzacsíra állati fogyasztásra;

dara baromfiaknak; darakeverék haszonállatokhízlalására; ehető rágcsálnivalók állatoknak; erősítő takarmány

állatoknak; élesztő állati fogyasztásra; gabonafélék feldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati

fogyasztásra; halliszt állati fogyasztásra; homokkal borított papír háziállatoknak[alom]; horgászcsalétkek, élő;

istállótakarmány állatoknak; italok kedvtelésből tartott állatok részére; korpás pép, táplálék állatoknak; kukorica

takarmánypogácsa szarvasmarháknak; kutyaeledelek [kekszfélék]; lenliszt [takarmány]; lenmag

állatifogyasztásra; lenmagliszt állati fogyasztásra; liszt állatoknak; madáreledelek; magvak állati fogyasztásra;

mész állati takarmányhoz; olajos takarmánypogácsák; repce takarmánypogácsák szarvasmarháknak; rizsliszt

[takarmány]; só szarvasmarháknak; szalma[takarmány]; szeszfőzés során visszamaradt anyagok [táplálék

állatoknak]; takarmány; takarmánypogácsa (szarvas)marháknak; táplálék kedvtelésből tartott állatoknak;

táplálékok állatoknak; tenyészállat-állomány; termékek állati alomhoz; termékek állatokhízlalására; termékek

 baromfi, szárnyasok tojásrakásához; tőzeg alomnak.

35 Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adóbevallások

elkészítése; árubemutatás; áruminták terjesztése; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése]

mások számára; gazdaságielőrejelzések; import-export ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek;

konzultáció személyzeti kérdésekben; könyvelés; könyvvizsgálat; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; marketing; munkaerő-toborzás; outsourcingszolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci

tanulmányok; piackutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámozás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtásüzletvezetéshez;

statisztikák összeállítása; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; számlázás; szponzorok felkutatása;

telemarketing szolgáltatások; titkársági szolgáltatások; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzletszervezési

 tanácsadás.

39 Áruk raktározása; áruszállítás; futárszolgálat [üzenetek vagy áruk továbbítására]; gépkocsikölcsönzés;

gépkocsival történő szállítás; hajórakodás; hajózási szolgáltatások; hulladékok szállítása és tárolása; információ

szállítással kapcsolatban; járművekkölcsönzése; kamionos szállítás; parkolási szolgáltatások; raktározás, tárolás;

szállítási logisztikai szolgáltatások; szállítási szolgáltatások; szállítmányozás; személyszállítás;

 teher(áru)-szállítás; termékek csomagolása; utasszállítás.

 ( 111 )  208.852

 ( 151 )  2013.02.20.
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 ( 210 )  M 12 02797

 ( 220 )  2012.08.03.

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

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

  

( 554 )

 ( 511 )  32 Sörök.

 ( 111 )  208.853

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02800

 ( 220 )  2012.08.03.

 ( 732 )  FERROÉP-SZER Épületgépész Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatások mások számára; információ és tanácsadás fogyasztóknak.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; cső(táv)vezetékek felszerelése és karbantartása; építés; építési

 tárgyú információk; építmények lebontása.

 ( 111 )  208.854

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02885

 ( 220 )  2012.08.09.

 ( 732 )  Agro Konstrukt Építőipari Kft., Gödöllő (HU)

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

 ( 541 )  Agro Konstrukt

 ( 511 ) 4 Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve a

motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

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

 keltetőgépek (az osztály betűrendszerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.855

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02884
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 ( 220 )  2012.08.09.

 ( 732 )  Vilkor Kft., Csurgó (HU)

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

 ( 541 )  Vilkor Kft.

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

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 (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  208.856

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 03094

 ( 220 )  2012.08.28.

 ( 732 )  New Age Cinema Reklám és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szentiványi Ildikó, Dr. Szentiványi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); továbbá: film vetítés, film terjesztés, mozik üzemeltetése, hirdetés

 és szponzorálási tevékenység azelőzőekben felsoroltakkal kapcsolatban.

 ( 111 )  208.857

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02511

 ( 220 )  2012.07.13.

 ( 732 )  LIBRA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mák András, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  BUS-EYE

 ( 511 ) 9 Tudományos (informatikai) célra szolgáló, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), és oktatóberendezések

és felszerelések; mágneses adathordozók; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;

számítógépes szoftverek; letölthetőszoftverek mobil alkalmazás formájában; utastájékoztató szoftverek és

 rendszerek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hardver szoftver

 forgalmazás.

42 Tudományos (informatikai) és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység;

ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; utastájékoztató

 rendszerek és szoftverektervezése és fejlesztése.

 ( 111 )  208.858

 ( 151 )  2013.02.20.
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 ( 210 )  M 12 02332

 ( 220 )  2012.07.04.

 ( 732 )  Bódvavölgy-Bau Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szalonna (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.859

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02128

 ( 220 )  2012.06.20.

 ( 732 )  Formula 3000 Autóalkatrész Ker. Bt., Letenye (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; gépkocsik karbantartása és javítása.

 ( 111 )  208.860

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02149

 ( 220 )  2012.06.21.

 ( 732 )  GOLD LUMEN Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sólyom Ágnes, Dr. Sólyom Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 18 Bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban, bőrfonalak, bőrszíjak, bőrszíjak [nyergesáru], bőrtakarók

[szőrmék], kikészített bőrök, kulcstartók [bőráru], moleszkin [bőrutánzat], táskák [zacskók, tasakok]

 csomagolásra, bőrből, utazókészletek [bőráruk],vállszíjak bőrből.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.861

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02130

 ( 220 )  2012.06.20.

 ( 732 )  Pontos Idő 2000 Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Fotók nyomtatványok; szórólapok; plakátok; eszköznyomatok; doboznyomatok.

 35 Reklámszövegek szerkesztése, reklámozás.

40 Digitális nyomtatással kapcsolatos tevékenységek, ofszet nyomtatással kapcsolatos tevékenységek;

 dobozgyártás, displaygyártás.

 ( 111 )  208.862
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 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02140

 ( 220 )  2012.06.21.

 ( 732 )  TITÁN BETON Kft., Szentgotthárd (HU)

 ( 541 )  TITÁN BETON a megoldás!

 ( 511 )  37 Ablakvasalások.

 40 Beton.

 ( 111 )  208.863

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02133

 ( 220 )  2012.06.20.

 ( 732 )  Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Perlaki Dezső, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Iránytűk.

14 Érmék, érmek, antik érmek és érmék, ajándékérmék, ékszerek nemesfémből, bugák, ingotok nemesfémből,

jelvények nemesfémből, medálok, jelvények nemesfémből, művészeti tárgyak nemesfémből, szobrok

 nemesfémből, szobrocskák nemesfémből, szálak nemesfémből,rézérmék, zsetonok.

16 Albumok, katalógusok, naptárak, iratgyűjtők, dossziék, hajtogató kartonok, laminálók, grafikai nyomatok,

grafikai ábrázolások, fényképek, levelezőlapok, kártyák, borítékok (papíráruk), ragasztószalagok irodai vagy

háztartási célokra, ragasztószalagokpapíripari vagy háztartási használatra, kézi lyukasztók, könyvkötő

felszerelések és gépek [irodai eszközök], fényképtartók, papírvágó kések (irodai cikkek), levélpapírok, ragasztók

[enyvek] papíripari vagy háztartási használatra, vonalzók (rajzoláshoz),ceruzák, töltőtollak, tuskihúzók,

könyvtámaszok, kartondobozok, nevezetesen papírból készült, érmék tárolására szolgáló dobozok;

ceruzahegyezők, könyvjelzők, öntapadó címkék (papíráruk), tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására,

 postabélyegek,iratkapcsok, irattűzők, poszterek, papíripari cikkek.

 18 Aktatáskák, bőröndök, kézi tárcák, levéltárcák, névjegytartók, kártyatartók.

 20 Antik érmék fa- és műanyag borítása.

 28 Zsetonok játékokhoz.

35 Arany, platina, érmék, antikvitások és művészeti tárgyak nagy- és kiskereskedelmével kapcsolatos

 szolgáltatások, marketing és reklámszolgáltatások, kiállítások szervezése.

 36 Numizmatikai értékbecslés, régiségek értékbecslése, műtárgyak értékbecslése, értékek letétbe helyezése.

 42 Numizmatikai tevékenységek szakértői vizsgálata, műalkotások és érmekollekciók azonosítása és hitelesítése.

 ( 111 )  208.864

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 01957

 ( 220 )  2012.06.05.

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

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

  

( 546 )
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 ( 511 ) 30 Fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek, szörbet (fagylalt), lágy jégkrémek; kötőanyagok jégkrémek és/vagy vizes

 jégkrémek és/vagy szörbet és/vagy könnyű jégkrémek készítéséhez.

 ( 111 )  208.865

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02300

 ( 220 )  2012.07.03.

 ( 732 )  PANZI-PET Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Kozmetikai szerek állatok számára; samponok kedvtelésből tartott állatoknak; kutya lemosószerek [öblítő];

 kutya mosdatószerek.

 5 Biocidok, biológiai készítmények állatgyógyászati használatra.

31 Italok kedvtelésből tartott állatok részére; istállótakarmány állatoknak; gabonafélék feldolgozásakor

keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; ehető rágcsálnivalók állatoknak; erősítő takarmány állatoknak;

dara baromfiaknak; darakeverékhaszonállatok hízlalására; halliszt állati fogyasztásra; kutyaeledelek [kekszfélék];

liszt állatoknak; madáreledelek; magvak állati fogyasztásra; széna; szépiacsont madaraknak; takarmány;

takarmányadalékok nem gyógyászati célra; takarmánypogácsa(szarvas)marháknak; táplálék kedvtelésből tartott

 állatoknak; táplálékok állatoknak; termékek állati alomhoz; tőzeg alomnak.

 ( 111 )  208.866

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02302

 ( 220 )  2012.07.03.

 ( 732 )  HELL RING Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HELL RING

 ( 511 )  41 Sportversenyek rendezése; sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatás.

 ( 111 )  208.867

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02513

 ( 220 )  2012.07.13.

 ( 732 )  Construction Building Szolgáltató és Építőipari Kft., Dabas (HU)

   

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.868

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02497

 ( 220 )  2012.07.12.

 ( 732 )  BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
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 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  208.869

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02153

 ( 220 )  2012.06.21.

 ( 732 )  Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Aradszky Zsolt ügyvéd, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Kőbányai Négyután

 ( 511 )  32 Sörök.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy

reklámcélú vásárok szervezése;közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; rádiós reklámozás;

reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;reklámozás; szabadtéri hirdetés;

 televíziós reklámozás, vásárlási megrendelések ügyintézése.

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

nyújtása; szórakoztatás. 

 ( 111 )  208.870

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 00675

 ( 220 )  2012.02.29.

 ( 732 )  Orvoshop.hu Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5 Étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  208.871

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 01003

 ( 220 )  2012.03.27.

 ( 732 )  Csodasövény Kft. 100%, Keszthely (HU)

 ( 740 )  dr. Jambrik Gergely,Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  Mézalmácska - az ehető sövény

 ( 511 )  1 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok.

31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő

 növények és virágok.

 44 Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  208.872

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 01329

 ( 220 )  2012.04.19.

 ( 732 )  Siker Kft., Tiszakécske (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35 Textíliák és textiláruk, ágyneműk, asztalneműk kis és nagykereskedelme.

 ( 111 )  208.873

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 01484

 ( 220 )  2012.05.02.

 ( 732 )  "SZABÓ KERTÉPÍTŐ" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Zamárdi (HU)

 ( 740 )  dr. Kapinya Veronika, Kapinya Ügyvédi Iroda, Siófok

  

( 546 )

 ( 511 )  44 Kertépítés, kertépítő szolgáltatások.

 ( 111 )  208.874

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02144

 ( 220 )  2012.06.21.

 ( 732 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 40 Anyagmegmunkálás.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  208.875

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02327

 ( 220 )  2012.07.03.

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

 ( 740 )  dr. Ács Andrea, Győr
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( 546 )

 ( 511 )  16 Naptár.

 ( 111 )  208.876

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02333

 ( 220 )  2012.07.04.

 ( 732 )  Bátonyterenye és Környéke Víz- és Csatornamű Kft., Bátonyterenye (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  39 Vízszolgáltatás.

 ( 111 )  208.877

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 01477

 ( 220 )  2012.05.02.

 ( 732 )  GEERS Hallókészülék Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Zsitva Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  10 Hallókészülékek.

35 Hallókészülékekkel kapcsolatos reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai

 munkák.

 37 Hallókészülékek javítása.

 ( 111 )  208.878

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02498

 ( 220 )  2012.07.12.

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

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

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

 ( 111 )  208.879

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 01814

 ( 220 )  2012.05.25.

 ( 732 )  Kangyal Tamás, Budapest (HU)

 Krasznay Gerzson, Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  11 Főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató berendezések.

 43 Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  208.880

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 01653

 ( 220 )  2012.05.16.

 ( 732 )  Van Holnap! Zsákos Alapítvány!, Budapest (HU)

 ( 541 )  Legyen egy Kék Napod!

 ( 511 )  28 Távközlés.

 44 Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  208.881

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02152

 ( 220 )  2012.06.21.

 ( 732 )  Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Aradszky Zsolt ügyvéd, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Sörök.
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy

reklámcélú vásárok szervezése;közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; rádiós reklámozás;

reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;reklámozás; szabadtéri hirdetés;

 televíziós reklámozás, vásárlási megrendelések ügyintézése.

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

nyújtása; szórakoztatás. 

 ( 111 )  208.882

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02329

 ( 220 )  2012.07.04.

 ( 732 )  dr. Kun Péter Balázs, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 36 Ingatlanügynökségek; követelésbehajtási ügynökségek; pénzügyi menedzsment; pénzügyi elemzések;

 pénzügyi tanácsadás.

45 Jogi kutatás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]. 

 ( 111 )  208.883

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 03290

 ( 220 )  2012.09.13.

 ( 732 )  Negyedmérföld Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lóerők Éjszakája

 ( 511 ) 41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sporttevékenységek; gyakorlati képzés (szemléltetés), időmérés

sporteseményeken, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], sport edzőtábori szolgáltatások,

sportversenyek rendezése, szabadidős szolgáltatásoknyújtása, szórakoztatás, versenyek szervezése (oktatás vagy

szórakoztatás), a sportversenyek szervezésén, rendezésén belül autóversenyek szervezése, rendezése, különösen

szlalom-, drift-, gyorsulási-, rally- és vezetéstechnikai versenyek; valamintgokart-, off-road-, jet-ski- és

formulaversenyek szervezése, rendezése; továbbá quad- és motorversenyek szervezése, rendezése, a

motorversenyek szervezésén, rendezésén belül különösen supermoto-, speed-, enduró-, robogó- és túraversenyek

 szervezése,rendezése.

 ( 111 )  208.884

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02312

 ( 220 )  2012.07.03.

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

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

 ( 541 )  Irtó Trió. Tökéletesen, kártevőmentesen!

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

 ( 111 )  208.885
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 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02482

 ( 220 )  2012.07.12.

 ( 732 )  LEROY Co. Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  43 Vendéglátás (étkeztetés).

 ( 111 )  208.886

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02484

 ( 220 )  2012.07.12.

 ( 732 )  FORGÓ és Társa Kőipari Bt., Kiskunhalas (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20 Bútorok, tükrök, keretek.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; épületbontás, földmunka; tetőszerkezet-építés, tetőfedés,

 vízszigetelés; egyéb speciális szaképítés; egyéb befejező építés.

 40 Anyagmegmunkálás; fémmegmunkálás; kőmegmunkálás.

 ( 111 )  208.887

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02863

 ( 220 )  2012.08.08.

 ( 732 )  WESTBAU-B KFT., Zalaegerszeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37 Építés.

 ( 111 )  208.888

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02862

 ( 220 )  2012.08.08.

 ( 732 )  CASTRUM FERREUM KFT., Vasvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37 Építés.

 ( 111 )  208.889

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02872

 ( 220 )  2012.08.09.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
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( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.890

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 01916

 ( 220 )  2012.06.01.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  208.900

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 11 03377

 ( 220 )  2011.10.20.

 ( 732 )  Thermo-Block Magyarország Kft., Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Eördögh Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  THERMO-BLOCK

 ( 511 ) 19 Alacsony energiaszükségletű és passzív házak építésére szolgáló építőanyagok (kivéve fém vagy égetett tégla),

 polisztirol tartalmú fal- és tetőépítő rendszerelemeket.

37 Alacsony energiaszükségletű és passzív házak építése, szigetelési szolgáltatások, építési tárgyú információk,

építkezések felügyelete, polisztirol tartalmú fal- és tetőépítő rendszerelemek felhasználásával kapcsolatban,

 tanácsadási, információs éskonzultációs szolgáltatások.

41 Alacsony energiaszükségletű és passzív házak építésével, e célra felhasználható építőanyagok felhasználásával

 kapcsolatos oktatás, szakmai képzés, továbbképzés.

 ( 111 )  208.901

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 11 04167

 ( 220 )  2011.12.27.

 ( 732 )  GAF Holding ZRt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  208.902

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 11 03681

 ( 220 )  2011.11.18.

 ( 732 )  Netbase, Nagyvárad (RO)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.903

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 00728

 ( 220 )  2012.03.05.

 ( 732 )  Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30 Pörkölt kávé.

 ( 111 )  208.904

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 01999

 ( 220 )  2012.06.08.

 ( 732 )  Gold Medical Kft., Dabas (HU)

 ( 740 )  Pintz György szabadalmi ügyvivő, PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 10 Sebészeti, orvosi készülékek és műszerek; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; alkatrészek, tartozékok

és fogyóanyagok sebészeti és orvosi készülékekhez és műszerekhez; kozmetikai jellegű orvosi eszközök és

tartozékaik, fogyóanyagaik; gyógyászatiés orvosi eszközök, készülékek és műszerek, különösen gyógyászati

adatok méréséhez, rögzítéséhez, tárolásához, feldolgozásához, átviteléhez és továbbításához, valamint ezen áruk

alkatrészei; diagnosztikai és mérőeszközök orvosi célokra, valamint ezekalkatrészei; pulzoximéterek,

kapnográfok, oxigénmérők; holterek orvosi célokra; szenzorok orvosi célokra; betegmelegítők, vér- és

infúziómelegítők; sérvhálók; vérzéscsillapítók; orvosi beavatkozási és sebészeti eljárásokhoz használt eldobható,

egyszerhasználatos, steril gyógyászati eszközök; higiéniás és fertőtlenítő szerek és berendezések egészségügyi

célra; szúró eszközök és tűk orvosi használatra; implantátumok; orvos-szakmai anyagok és fogyóanyagok;

titánium és műanyag klipek; sebészetivarrógépek; sebészeti szívórendszerek; steril és nem steril

csomagolóanyagok illetve tároló rendszerek egészségügyi célra; laboreszközök, gépek, berendezések, tesztek,

 fogyóanyagok.

37 Szerelési szolgáltatások; orvosi és sebészeti berendezések, készülékek és eszközök üzembe helyezése, javítása

 és szervizelése.

 ( 111 )  208.905

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 01998

 ( 220 )  2012.06.08.

 ( 732 )  Budapest-Rákospalota Magyarok Nagyasszonya Főplébánia, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz György szabadalmi ügyvivő, PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 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 irodaicikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

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

nyomdabetűk; klisék; folyóiratok; napilapok, újságok, egyéb kiadványok; könyvek;címkék, nem szövetből;

fedelek, kötések, boritók (papíráruk); formanyomtatványok, űrlapok, grafikus ábrázolások, hirdetőtáblák papírból

vagy kartonból, hírlevelek, írótollak, könyvecskék, füzetek, könyvjelzők, naptárak, plakátok, falragaszok

 papírbólvagy kartonból, postabélyegek, rózsafüzérek, olvasók, üdvözlőlapok/kártyák.

 ( 111 )  208.907

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 01356

 ( 220 )  2012.04.20.

 ( 732 )  Brotto Distillerie S.p.l., Cornuda,Treviso (IT)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Curacao.

 ( 111 )  208.909

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02013

 ( 220 )  2012.06.08.

 ( 732 )  COMBIT Számítástechnikai Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 )  WRG

 ( 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; interfészek (informatika); számítógép programok(letölthető);

 számítógépprogramok, rögzített; szoftverek rögzített.

38 Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

 számítógép terminálok közti összeköttetések.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógép programok

adatainak és adatoknak az átalakítása;számítógép programok installációja; számítógép programok sokszorosítása;
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számítógép szoftver tanácsadás; számítógép rendszerek távfelügyelete (monitoring); számítógép programok

 kidolgozása; számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 111 )  208.910

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02005

 ( 220 )  2012.06.08.

 ( 732 )  Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Chertes Attila, 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).

 ( 111 )  208.912

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02004

 ( 220 )  2012.06.08.

 ( 732 )  Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Chertes Attila, 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).

 ( 111 )  208.917

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02079

 ( 220 )  2012.06.15.

 ( 732 )  AXEL Professional Softwares Kft., Kecskemét (HU)

 ( 541 )  AXEL PRO

 ( 511 ) 9 Valamennyi számítógép program és szoftver, tekintet nélkül ezek rögzítésének eszközére vagy ezek

terjesztésére, azaz arra, vajon a szoftver mágneses médiumon van-e rögzítve vagy letölthető egy távoli

 számítógép hálózatból.

 35 Számítógépes nyilvántartások kezelése; számlázás.

 42 Számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  208.920

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 5. szám, 2013.03.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M554



 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02176

 ( 220 )  2012.06.22.

 ( 732 )  Galloman Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Pala-falat

 ( 511 )  43 Vendéglátás (étkezetetés).

 ( 111 )  208.922

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02184

 ( 220 )  2012.06.22.

 ( 732 )  dr. Muntyán János, Orosháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

 41 Szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

 43 Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  208.923

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02724

 ( 220 )  2012.07.30.

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

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

  
( 546 )

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.924

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02726

 ( 220 )  2012.07.30.

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

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

  
( 546 )

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

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és
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szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.925

 ( 151 )  2013.02.21.

 ( 210 )  M 10 00365

 ( 220 )  2010.02.09.

 ( 732 )  SALVUS Gyógy és Ásványvíz Termelő, Feldolgozó és Értékesítő Kft., Pilisszentiván (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Aromák (eszenciaolajok), bergamottolaj, bőrfehérítő krém, bőrfehérítő termékek, cédrusolaj, citromolaj,

csillagánizs eszencia, eszenciaolajok, fehérítő (színtelenítő) szerek kozmetikai használatra, gerániumolaj,

illatos(ított) víz, illatszerkészítmények, illatszerek, jázminolaj, kenőcsök kozmetikai használatra, kozmetikai

bőrápoló szerek, kozmetikai krémek, kozmetikai pakolások, kozmetikai szerek, kölnivíz, levendulaolaj,

levendulavíz, mandulaolaj, mandulatej kozmetikai használatra, mentaillatszerekhez, mentaolaj, napvédő termékek

(kozmetikai készítmények a bőr lebarnulására), olajok egészségügyi célra, olajok illatszerekhez, olajok

kozmetikai használatra, pézsma, mósusz (illatszer), piperetejek, piperevizek, ámbra (illatszer),rózsaolaj, teabogyó

(teacsarab) olaj, virágkivonatok (illatszerek), virágokból készített illatszer alapanyagok, zselatin kozmetikai

 használatra, zsírok kozmetikai használatra.

 44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  208.926

 ( 151 )  2013.02.21.

 ( 210 )  M 12 01109

 ( 220 )  2012.04.02.

 ( 732 )  PRO-FORM Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1 Ipari vegyi termékek, műanyagok nyers, félkész állapotban, ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

 16 Papír és papírcikkek, karton és kartoncikkek; műanyagból készült cikkek, termékek, csomagoló anyagok.

 17 Műanyagból készült lapok, lemezek, fóliák, félkész termékek.

 ( 111 )  208.927

 ( 151 )  2013.02.21.

 ( 210 )  M 12 02200

 ( 220 )  2012.06.25.

 ( 732 )  BENCSIK 1 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
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( 546 )

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

 ( 111 )  208.930

 ( 151 )  2013.02.21.

 ( 210 )  M 12 02385

 ( 220 )  2012.07.09.

 ( 732 )  LV Metal Gépgyártó és Forgalmazó Kft., Kapuvár (HU)

  
( 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).

 ( 111 )  208.931

 ( 151 )  2013.02.21.

 ( 210 )  M 12 02557

 ( 220 )  2012.07.18.

 ( 732 )  Malford Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.932

 ( 151 )  2013.02.21.

 ( 210 )  M 12 02564

 ( 220 )  2012.07.18.

 ( 732 )  Szent Mauríciusz Monostor, Bakonybél (HU)

 ( 740 )  dr. Gócza Béla, Dr. Gócza & Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 30 Marcipánból készült termékek. 

 ( 111 )  208.933

 ( 151 )  2013.02.21.

 ( 210 )  M 12 02565

 ( 220 )  2012.07.18.

 ( 732 )  "ZUZU '98" Műszaki és Vegyesiparcikk Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)
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 ( 740 )  dr. Tóth Csaba, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  6 Víztároló tartály, hőtároló tartály, egyéb fémből készült ipari eszközök.

 7 Mezőgazdasági és kerti gépek és alkatrészek.

 40 Ipari fémmegmunkálás.

 ( 111 )  208.934

 ( 151 )  2013.02.21.

 ( 210 )  M 12 02943

 ( 220 )  2012.08.15.

 ( 732 )  dr. Kósa Emma Margit, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gergely András, Dr. Gergely András Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 111 )  208.935

 ( 151 )  2013.02.21.

 ( 210 )  M 12 02944

 ( 220 )  2012.08.15.

 ( 732 )  dr. Kósa Emma Margit, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gergely András, Dr. Gergely András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

31 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 szerinti jegyzékébenszereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  208.936

 ( 151 )  2013.02.21.

 ( 210 )  M 12 02945
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 ( 220 )  2012.08.15.

 ( 732 )  Müzlee Mánia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gergely András, Dr. Gergely András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi 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).

31 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 szerinti jegyzékébenszereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  208.937

 ( 151 )  2013.02.21.

 ( 210 )  M 12 02947

 ( 220 )  2012.08.15.

 ( 732 )  VANCSI-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyírbátor (HU)

 ( 740 )  dr. Boross Ildikó és dr. Vanderlik Milán, Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.938

 ( 151 )  2013.02.21.

 ( 210 )  M 12 03145

 ( 220 )  2012.09.03.

 ( 732 )  Balmaz-Szabó Kft., Balmazújváros (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Húskészítmények.

 ( 111 )  208.939
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 ( 151 )  2013.02.21.

 ( 210 )  M 12 03148

 ( 220 )  2012.09.03.

 ( 732 )  Wabi beauty center GA-VESTOR Ingatlanhasznosító Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  43 Éttermi szolgáltatások, időleges szállásadás, wellness szolgáltatások.

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

 ( 111 )  208.940

 ( 151 )  2013.02.21.

 ( 210 )  M 12 02566

 ( 220 )  2012.07.18.

 ( 732 )  Pannon Food Catering Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DIA-DATE

 ( 511 )  5 Diétás ételek, ételek speciális diétára kötelezett személyek számára, ételek cukorbetegek részére.

29 Hús, hal, baromfi és vadhús, húskivonatok, tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek, zselék,

 lekvárok, kompótok, tojás, sajt, tej és egyéb 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 (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

43 Étel házhoz szállítása, partiszerviz, vendéglátóipari szolgáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások,

 étkeztetés.

 ( 111 )  208.941

 ( 151 )  2013.02.21.

 ( 210 )  M 12 02575

 ( 220 )  2012.07.19.

 ( 732 )  VIDA BAU Kft., Bócsa (HU)

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

 ( 541 )  VIDA BAU

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.942

 ( 151 )  2013.02.21.

 ( 210 )  M 12 03146

 ( 220 )  2012.09.03.

 ( 732 )  "ZOMKO" Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,
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 keltetőgépek; árusító automaták (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

8 Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); csiszoló szivacsok; csiszoló szalagok; csiszoló VLIES

 szerszámok.

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).

 ( 111 )  208.943

 ( 151 )  2013.02.21.

 ( 210 )  M 12 03154

 ( 220 )  2012.09.04.

 ( 732 )  MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  dr. Pécsváradi János, Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HYPEROL

 ( 511 ) 5 Gyógyszerek, gyógyszerkülönlegességek, gyógyszervegyészeti készítmények ember- és állatgyógyászati

 használatra.

 ( 111 )  208.946

 ( 151 )  2013.02.25.

 ( 210 )  M 12 02111

 ( 220 )  2012.06.19.

 ( 732 ) GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően

 Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Németh H. Gábor, Németh H. Gábor és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GS1 Hungary Logger Professional

 ( 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).

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).

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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  208.947

 ( 151 )  2013.02.25.

 ( 210 )  M 12 02114

 ( 220 )  2012.06.19.
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 ( 732 )  BALATINCZ-ILLÉS Építőipari és Szolgáltató Kft., Kaposmérő (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.948

 ( 151 )  2013.02.25.

 ( 210 )  M 12 02469

 ( 220 )  2012.07.12.

 ( 732 )  SOLDOBAU Mélyépítő és Szolgáltató Kft., Szentlőrinc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37 Építmények lebontása.

 ( 111 )  208.949

 ( 151 )  2013.02.25.

 ( 210 )  M 12 02110

 ( 220 )  2012.06.19.

 ( 732 ) GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően

 Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Németh H. Gábor, Németh H. Gábor és Társa 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).

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).

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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  208.950

 ( 151 )  2013.02.25.

 ( 210 )  M 12 02654

 ( 220 )  2012.07.25.
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 ( 732 )  Szabó László, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Andrási Ádám, Kiskunfélegyháza

  

( 546 )

 ( 511 ) 30 Rágógumi; cukorkaáruk; bonbonok (cukorkák); töltött cukorkák; fondan (cukrászáru); rágógumi jellegű

 rágható, ehető édesség.

 ( 111 )  208.951

 ( 151 )  2013.02.25.

 ( 210 )  M 12 01936

 ( 220 )  2012.06.04.

 ( 732 )  Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ADHEZOR

 ( 511 )  2 Festékek, kencék, lakkok.

 ( 111 )  208.952

 ( 151 )  2013.02.25.

 ( 210 )  M 12 03021

 ( 220 )  2012.08.22.

 ( 732 )  FLAMSTOP Tűzvédelmi Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 FLAMSTOP Tűzvédelmi és Bevonattechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bíró Róbert ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Tűzoltókészülékek.

 37 Tűzriasztók felszerelése és javítása.

 ( 111 )  208.955

 ( 151 )  2013.02.26.

 ( 210 )  M 13 00312

 ( 220 )  2003.01.23.

 ( 732 )  Celanova Limited., Limassol (CY)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  1 Tűzoltó készítmények.

 9 Tűzoltó készülékek.

 ( 111 )  208.956

 ( 151 )  2013.02.27.

 ( 210 )  M 11 01753

 ( 220 )  2011.06.06.

 ( 732 )  Horváth Zoltán 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  sörkollektor

 ( 511 )  11 Napkollektor mint fűtőberendezés.

 35 Napkollektorok kereskedelme.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 5. szám, 2013.03.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M563



 41 Napkollektorok működéséről szakmai előadások tartása, építésüknek oktatása.

A rovat 242 darab közlést tartalmaz. 
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