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Az iparjogvédelmi dokumentumokat

kibocsátó egyes országokat és egyes

nemzetközi szervezeteket azonosító

kódok (a WIPO 3. szabványa szerint)

AD Andorra
AE Egyesült Arab Emirátusok
AF Afganisztán
AG Antigua és Barbuda
AI Anguilla
AL Albánia
AM Örményország
AN Holland Antillák
AO Angola
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi

Szervezete (ARIPO)
AR Argentína
AT Ausztria
AU Ausztrália
AW Aruba
AZ Azerbajdzsán
BA Bosznia-Hercegovina
BB Barbados
BD Banglades
BE Belgium
BF Burkina Faso
BG Bulgária
BH Bahrein
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermuda
BN Brunei
BO Bolívia
BR Brazília
BS Bahama-szigetek
BT Bhután
BV Bouvet-sziget
BW Botswana
BX Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi

Hivatal (BOIP)
BY Belorusszia
BZ Belize
CA Kanada
CD Kongói Demokratikus Köztársaság
CF Közép-afrikai Köztársaság
CG Kongó
CH Svájc
CI Elefántcsontpart
CK Cook-szigetek
CL Chile
CM Kamerun
CN Kína
CO Kolumbia
CR Costa Rica
CU Kuba
CV Zöld-foki Köztársaság
CY Ciprus
CZ Cseh Köztársaság
DE Németország

DJ Dzsibuti
DK Dánia
DM Dominikai Közösség
DO Dominikai Köztársaság
DZ Algéria
EA Eurázsiai Szabadalmi Szervezet

(EAPO)
EC Ecuador
EE Észtország
EG Egyiptom
EH Nyugat-Szahara
EM Belsõ Piaci Harmonizációs Hivatal

(védjegy és ipari minta) (OHIM)
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
ER Eritrea
ES Spanyolország
ET Etiópia
FI Finnország
FJ Fidzsi-szigetek
FK Falkland-szigetek (Malvin-szigetek)
FO Faröer-szigetek
FR Franciaország
GA Gabon
GB Nagy-Britannia
GC Az Öböl menti Arab Államok

Együttmûködési Tanácsának
Szabadalmi Hivatala (GCC)

GD Grenada
GE Grúzia
GG Guernsey
GH Ghána
GI Gibraltár
GL Grönland
GM Gambia
GN Guinea
GQ Egyenlítõi-Guinea
GR Görögország
GS Dél-Georgia és a

Dél-Sandwich-szigetek
GT Guatemala
GW Bissau-Guinea
GY Guyana
HK Hongkongi Különleges Igazgatású

Terület
HN Honduras
HR Horvátország
HT Haiti
HU Magyarország
IB A Szellemi Tulajdon Világszerveze-

tének (WIPO) Nemzetközi Irodája
ID Indonézia
IE Írország
IL Izrael
IM Man-sziget
IN India
IQ Irak
IR Iráni Iszlám Köztársaság
IS Izland
IT Olaszország
JE Jersey

JM Jamaica
JO Jordánia
JP Japán
KE Kenya
KG Kirgizisztán
KH Kambodzsa
KI Kiribati
KM Comore-szigetek
KN Saint Christopher és Nevis
KP Koreai Népi Demokratikus

Köztársaság
KR Koreai Köztársaság
KW Kuvait
KY Kajmán-szigetek
KZ Kazahsztán
LA Laoszi Népi Demokratikus

Köztársaság
LB Libanon
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Srí Lanka
LR Libéria
LS Lesotho
LT Litvánia
LU Luxemburg
LV Lettország
LY Líbia
MA Marokkó
MC Monaco
MD Moldovai Köztársaság
ME Montenegró
MG Madagaszkár
MK Macedón Köztársaság
ML Mali
MM Mianmar
MN Mongólia
MO Makao
MP Észak-Marina-szigetek
MR Mauritánia
MS Montserrat
MT Málta
MU Mauritius
MV Maldív-szigetek
MW Malawi
MX Mexikó
MY Malajzia
MZ Mozambik
NA Namíbia
NE Niger
NG Nigéria
NI Nicaragua
NL Hollandia
NO Norvégia
NP Nepál
NR Nauru
NZ Új-Zéland
OA Szellemi Tulajdon Afrikai

Szervezete (OAPI)
OM Omán
PA Panama
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PE Peru
PG Pápua Új-Guinea
PH Fülöp-szigetek
PK Pakisztán
PL Lengyelország
PT Portugália
PW Palau
PY Paraguay
QA Katar
QZ Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal

(CPVO)
RO Románia
RS Szerbia
RU Oroszországi Föderáció
RW Ruanda
SA Szaúd-Arábia
SB Salamon-szigetek
SC Seychelle-szigetek
SD Szudán
SE Svédország
SG Szingapúr
SH Szent Ilona
SI Szlovénia
SK Szlovákia
SL Sierra Leone
SM San Marino
SN Szenegál
SO Szomália
SR Suriname
ST São Tomé és Principe
SV Salvador
SY Szíriai Arab Köztársaság
SZ Szváziföld
TC Turks- és Caicos-szigetek
TD Csád
TG Togo
TH Thaiföld
TJ Tádzsikisztán
TL Kelet-Timor
TM Türkmenisztán
TN Tunézia
TO Tonga
TR Törökország
TT Trinidad és Tobago
TV Tuvalu
TW Tajvan (Kínai Köztársaság)
TZ Tanzániai Egyesült Köztársaság
UA Ukrajna
UG Uganda
US Amerikai Egyesült Államok
UY Uruguay
UZ Üzbegisztán
VA Vatikán
VC Saint Vincent és Grenadine
VE Venezuela
VG Brit Virgin-szigetek
VN Vietnam
VU Vanuatu
WO Szellemi Tulajdon Világszervezete

(WIPO) Nemzetközi Irodája
WS Szamoa
XN Északi Szabadalmi Intézet (NPI)
YE Jemen
ZA Dél-afrikai Köztársaság
ZM Zambia
ZW Zimbabwe

Szabadalom, kiegészítõ oltalmi tanú-

sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-

lati minta és formatervezési minta

adatok azonosítói (INID-kódok a

WIPO 9. szabványa szerint)

(10) Lajstromozási és közzétételi adatok
(11) a dokumentum száma: szabadal-

mi és növényfajta-oltalmi rova-
tokban közzétételi szám vagy
lajstromszám; használati minta és
formatervezési minta rovatokban
lajstromszám; a megadott szaba-
dalmak, a megadott növényfajta-
oltalmak, a megadott használati
minta oltalmak és a megadott for-
matervezési mintaoltalmak rova-
tokban a lajstromszámhoz kap-
csolt dátum a megadó határozat
kelte

(13) a publikáció fajtája a WIPO 16.
szabványa szerint

(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma
(22) a bejelentés napja
(23) a kiállítási elsõbbség vagy ked-

vezmény, illetve a módosítási el-
sõbbség napja

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete

(30) Uniós elsõbbség adatai, illetve UPOV
Egyezmény szerinti elsõbbség adatai

(40) A közzététel napja
(50) Mûszaki adatok

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osztályo-
zás (szabadalmi, illetve használa-
ti minta rovatokban);
Locarnói Megállapodás szerinti
osztályozás (formatervezési minta
rovatokban)
UPOV-kód (növényfajta-oltalmi
rovatokban)

(53) növényfajta fajtaneve
(54) a találmány, illetve a szabadalom

címe, a növényfajta fajneve, latin
neve, a használati minta címe, a
formatervezési minta megneve-
zése

(55) a növényfajta fényképe, illetve a
formatervezési minta fényképe
vagy rajza

(57) szabadalmi rovatokban a kivo-
nat, használati minta rovatokban
a fõigénypont (a jellemzõ ábrá-
val)

(60) Összefüggõ bejelentések, szabadalmak,
kiegészítõ oltalmi tanúsítványok, nö-
vényfajta-oltalmak, használati minták
adatai
(62) megosztás esetén a korábbi sza-

badalmi, növényfajta-oltalmi, il-
letve használati minta bejelentés
ügyszáma

(65) közzétételi szám (megadott sza-
badalmakkal kapcsolatban)

(66) belsõ elsõbbség napja

(67) származtatást megalapozó irat
adatai

(68) az alapszabadalom lajstromszáma
(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselõ

adatai
(71) bejelentõ
(72) feltaláló, szerzõ, nemesítõ
(73) szabadalmas, jogosult
(74) képviselõ

(80) A Budapesti Szerzõdés és a Szabadalmi
Együttmûködési Szerzõdés szerinti adatok
(83) a mikroorganizmus törzs (bioló-

giai anyag) letétbe helyezésének
adatai

(84) szekvencialista, illetve táblázat
(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés szá-

ma
(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés

közzétételi száma
(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény sze-

rinti adatok, valamint a kiegészítõ oltal-
mi tanúsítványra vonatkozó adatok
(92) a termék elsõ magyarországi for-

galomba hozatali engedélyének
száma és kelte, valamint az enge-
délyezett termék neve

(93) a termék elsõ közösségi forga-
lomba hozatali engedélyének szá-
ma és kelte

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta

(95) a kiegészítõ oltalmi tanúsítvány
címe (a termék megnevezése) és
a termék típusa

(96) az európai (EP) bejelentés adatai
(97) az európai (EP) bejelentés közzé-

tételi adatai;
az európai szabadalom megadá-
sának az Európai Szabadalmi
Közlönyben történt meghirdetési
adatai

A publikáció fajtája (a WIPO 16. szab-

ványa szerint)

A 1996. január 1-je elõtti bejelentési nap-
pal rendelkezõ szabadalmi bejelentések
közzététele, illetve közzététel nélkül
megadott szabadalmak meghirdetése

A1 1996. január 1-je utáni bejelentési nap-
pal rendelkezõ szabadalmi bejelentések
közzététele és tájékoztatás az elvégzett
újdonságkutatásról

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési nap-
pal rendelkezõ szabadalmi bejelenté-
sek, növényfajta-oltalmak közzététele

A3 Külön tájékoztatás az 1996. január 1-je
utáni bejelentési nappal rendelkezõ sza-
badalmi bejelentésekben a közzétételt
követõen elvégzett újdonságkutatásokról

B1 Megadott szabadalmak, növényfajta-
oltalmak

B2 Korlátozott szabadalmak
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírások

bibliográfiai adataiban
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B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírásokban
T1 Európai szabadalmi bejelentések igény-

pont fordításának közzététele
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak szö-

vege fordításának benyújtásáról
T3 Európai szabadalmi bejelentések igény-

pontjai fordítás-kijavításának közzété-
tele

T4 Európai szabadalmak szövege fordítás-
kijavításának közzététele

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti felszólalási eljárás-
ban módosítással fenntartott európai
szabadalmak szövege fordításának be-
nyújtásáról

T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti korlátozási eljárás-
ban módosítással fenntartott európai
szabadalmak szövege fordításának be-
nyújtásáról

T7 Korlátozott európai szabadalom
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak

szövege fordításának bibliográfiai ada-
taiban

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításában

Védjegy és földrajzi árujelzõ adatok

azonosítói (INID-kódok a WIPO

60. szabványa szerint)

(100) Lajstromozási és megújítási adatok
(111) lajstromszám
(141) a lajstromozási eljárás és az

oltalom megszûnésének napja
(151) a lajstromozás napja
(156) a megújítás napja
(180) a lejárat napja

(200) Bejelentési adatok
(210) a bejelentés ügyszáma
(220) a bejelentés napja
(230) a kiállítási elsõbbség adatai

(300) Uniós elsõbbség adatai
(400) A Nemzetközi Iroda részérõl történõ

közzététel adatai
(450) a Nemzetközi Irodánál a közzé-

tételt tartalmazó lap száma
(500) Egyéb adatok

(511) az árujegyzék vagy a termékjegy-
zék a Nizzai Megállapodás szerint,
adatközlésnél csak az osztályok
száma szerepel

(540) a földrajzi árujelzõ megnevezése
(541) a megjelölés közönséges írás-

móddal
(546) a megjelölés ábrával, illetve a kö-

zönségestõl eltérõ írásmóddal
(551) együttes vagy tanúsító védjegy
(554) térbeli megjelölés
(555) hologrammegjelölés
(556) hangmegjelölés
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos lap-

jában történõ közzététel napja
(591) szín- vagy színes megjelölés

(600) Összefüggõ bejelentések, védjegyek
adatai
(641) megosztás esetén a korábbi

bejelentés ügyszáma
(646) megosztás esetén a korábbi véd-

jegy lajstromszáma
(660) a belsõ elsõbbség adatai

(700) A jogosult, a képviselõ és az engedélyes
adatai
(731) bejelentõ
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi

lajstrom szerinti jogosult vagy a

lajstromozási eljárásban résztve-
võ bejelentõ

(740) képviselõ
(791) engedélyes

A rovatok rendezési elvei

A szabadalmi és a használati mintaoltalmi be-
jelentések, illetve a megadott szabadalmak és
használati mintaoltalmak adatai NSZO-szek-
ciónként, a formatervezési mintaoltalmi beje-
lentések, illetve a megadott formatervezési
mintaoltalmak adatai a Locarnói Megállapo-
dás szerinti osztályonként csoportosítva, az
elsõ helyen szereplõ bejelentõk nevének betû-
rendjében, a növényfajta-oltalmi bejelentések
ügyszám szerinti sorrendben jelennek meg.

Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett négy-
jegyû kódok az adott rovatok tartalmára utal-
nak a WIPO 17. szabványa szerint.

A szabadalmi bejelentések közzététele címû
rovatban a T betûvel kezdõdõ dokumentum-
szám az 1996. január 1-je elõtti bejelentési
nappal rendelkezõ teljes vizsgálatú, a H betû-
vel kezdõdõ dokumentumszám halasztott
vizsgálatú szabadalmi bejelentésre utal.

Kiegészítõ oltalmi tanúsítvány iránti bejelen-
tések az ügyszám, a megadott kiegészítõ oltal-
mi tanúsítványok a lajstromszám szerinti
sorrendben jelennek meg.

A védjegy és földrajzi árujelzõ bejelentések a
bejelentõk nevének betûrendjében, a lajstro-
mozások lajstromszám szerinti sorrendben je-
lennek meg.
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 10 02053

 ( 220 ) 2010.07.02.

 ( 731 )  Leiner Laura, Budapest (HU)

 Leiner Linda, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Maklári Iván, dr. Maklári Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Diszítő mágnesek; egér (informatikai); egér-alátétek; rádiótelefon készülékek.

 16    Albumok; borítékok (papíráruk); brosúrák, vékony fűzött könyvek; ceruzahegyezők; ceruzák; csipeszes

írótáblák; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék (papíráruk); fedelek, kötések, borítók

(papíráruk); füzetek; hajtogatókartonok[irodai cikkek]; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [irodai cikkek];

íróeszközök; írófelszerelések; iskolaszerek (papíráruk); könyvecskék, füzetek; könyvjelzők; levelezőlapok,

levélpapír; matricák, lehúzóképek; naptárak; noteszok; nyomtatott órarendek,menetrendek; papíráruk; papírtartó

dobozok (irodai cikkek); poszterek; radírgumik; toll- és ceruzatartók, asztali; tollak [irodai cikkek]; tolltartók;

 vonalzók, rajzoláshoz.

 18    Ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; hátizsákok; iskolatáskák; kulcstartók [bőráru]; moleszkin

 [bőrutánzat]; oldaltáskák, tarisznyák; pipertáskák üresen.

  25    Dzsekik; fejfedők [kalapáruk]; felsőruházat; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; sapkák; sálak.

 ( 210 ) M 11 03290

 ( 220 ) 2011.10.18.

 ( 731 )  Pancsusák Csaba, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Danka János, dr. Danka Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 ) MONAMI

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 11 03725

 ( 220 ) 2011.11.22.

 ( 731 )  TETSZETT Magyar Fogyasztóvédelmi Elégedettségi Monitor Kft., Szigetmonostor (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 11 03741

 ( 220 ) 2011.11.23.

 ( 731 )  TETSZETT Magyar Fogyasztóvédelmi Elégedettségi Monitor Kft., Szigetmonostor (HU)

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

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 11 03742

 ( 220 ) 2011.11.23.

 ( 731 )  TETSZETT Magyar Fogyasztóvédelmi Elégedettségi Monitor Kft., Szigetmonostor (HU)

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

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 11 03743

 ( 220 ) 2011.11.23.

 ( 731 )  TETSZETT Magyar Fogyasztóvédelmi Elégedettségi Monitor Kft., Szigetmonostor (HU)

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

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 00084

 ( 220 ) 2012.01.11.

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

 ( 541 ) microtrek

 ( 511 )  9    Ipari szintmérő és szinttávadó készülék.

 ( 210 ) M 12 01168

 ( 220 ) 2012.04.06.

 ( 731 )  Partner in Pet Food Hungária Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Vargha András, Dr. Vargha András Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pet Hungária

 ( 511 )   31    Táplálék kedvtelésből tartott állatoknak.

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M438



 ( 210 ) M 12 02756

 ( 220 ) 2012.08.01.

 ( 731 )  BÍBOR-FA Bt., Zalaszentgrót (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

  20    Bútorok, tükrök, keretek; fából készült termékek.

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

 ( 210 ) M 12 02815

 ( 220 ) 2012.08.06.

 ( 731 )  Makett Expo Kft., Fót (HU)

 ( 740 )  dr. Barna Tamás, Budapest

  

( 546 )

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

  40    Anyagok összeállítása mások megrendelése szerint.

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

 és kutató szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 02959

 ( 220 ) 2012.08.15.

 ( 731 )  DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn (DE)

 ( 300 )  302012015699.1/ 2012.02.16. DE

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

 ( 541 ) MyWallet

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

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

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

berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló

készülékek; mágneses adathordozók, számológépek; adatfeldolgozó hardware,számítógépek; CD-k, DVD-k és

egyéb digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek; (letölthető) elektronikusan rögzített adatok; (letölthető)

 elektronikus kiadványok.

 35    Reklámozás; üzletvezetés; üzleti adminisztráció; számítógépes adatbázisban tárolt üzleti adatok gyűjtése,

rendszerezése, összeállítása és gazdasági elemzése; kiskereskedelmi szolgáltatások (internet és egyéb

 telekommunikációs hálózat útján is) a 9. és16. osztályba tartozó árukra vonatkozóan.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 38    Távközlés; sajtóügynöki szolgáltatások; távközlési berendezések bérbeadása; távközléssel kapcsolatos

 információ.

 42    Tudományos és technológiai szolgáltatások és ezekkel kapcsolatos kutatás és tervezés; ipari elemzés és

kutatási szolgáltatások; komputer-hardver, szoftver és adatbázis tervezés és fejlesztés; szoftverkarbantartatás;
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műszaki tanácsadás a 42. osztálybatartozó szolgáltatásokra vonatkozóan; elektronikus adattárolással kapcsolatos

számítógépes szolgáltatások; számítógépek és számítógépes berendezések bérbeadása; weboldaltervezés mások

 részére.

 ( 210 ) M 12 03045

 ( 220 ) 2012.08.23.

 ( 731 )  Ficzek Keresekdelmi és Szolgáltató Kft., Jászárokszállás (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03243

 ( 220 ) 2012.09.11.

 ( 731 )  Király Enikő, Budapest (HU)

 ( 740 )  Papp Bálint, Budapest

  

( 546 )

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

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

  30    Emberi fogyasztásra előkészített gombakészítmények.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03301

 ( 220 ) 2012.09.13.

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

 ( 740 )  Dr. Bercsényi Erika, Győr

  

( 546 )
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 ( 511 )   33    Rum ( Karib-térségből származó).

 ( 210 ) M 12 03302

 ( 220 ) 2012.09.13.

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

 ( 740 )  Dr. Bercsényi Erika, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Vodka (Oroszországból származó).

 ( 210 ) M 12 03311

 ( 220 ) 2012.09.14.

 ( 731 )  Vidák László, Siófok (HU)

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

 ( 541 ) TRAPPER

 ( 511 )  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célból, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése, lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú

 kiállítások szervezése, üdülőtáborokszolgáltatásai.

 43    Vendéglátás (élelmezés); bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; önkiszolgáló

 éttermek, kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek.

 ( 210 ) M 12 03312

 ( 220 ) 2012.09.14.

 ( 731 )  Vidák László, Siófok (HU)

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

 ( 541 ) PANNI

 ( 511 )  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célból, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése, lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú

 kiállítások szervezése, üdülőtáborokszolgáltatásai.
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 43    Vendéglátás (élelmezés); bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; önkiszolgáló

 éttermek, kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek.

 ( 210 ) M 12 03315

 ( 220 ) 2012.09.14.

 ( 731 )  Vidák László, Siófok (HU)

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

 ( 541 ) DRAZSÉ

 ( 511 )  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célból, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése, lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú

 kiállítások szervezése, üdülőtáborokszolgáltatásai.

 43    Vendéglátás (élelmezés); bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; önkiszolgáló

 éttermek, kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek.

 ( 210 ) M 12 03371

 ( 220 ) 2012.09.18.

 ( 731 )  Forstner Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

 ( 541 ) PIXELFIX

 ( 511 )  9    Kábelek, elektromos.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, on-line webshop.

  37    Javítás, szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 03413

 ( 220 ) 2012.09.20.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

 ( 541 ) Super délelőtt

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03450

 ( 220 ) 2012.09.24.

 ( 731 )  NaWaRo Kft., Gödöllő (HU)

 ElectroAuto Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) E-FluidAutó

 ( 511 )   12    Autók.

 ( 210 ) M 12 03479

 ( 220 ) 2012.09.25.

 ( 731 )  BioSpirál-2006 Kutató és Tanácsadó Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) BiospirálDetect

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

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

 ( 210 ) M 12 03491

 ( 220 ) 2012.09.25.

 ( 731 )  Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Kolbászfesztivál szervezése, kolbászfesztivállal kapcsolatos nevelés és szórakoztatás, oktatási tevékenység;

konferenciák, szemináriumok, kiállítások, bemutatók és gyakorlatok szervezése, rendezése és vezetése;

kolbászkészítő verseny, szárazkolbászverseny, savanyúság készítő verseny, szakácsverseny, élelmiszeripari

kiállítás, borvidékek bemutató; pálinka bemutató- kóstoló; a népi hagyományokat felelevenítő disznótor;

élelmiszeripari szakmai tanácskozás; könyv- és zeneműkiadás, kiadói tevékenység,előadó-művészet, művészeti és

 művészeti segítő tevékenység, múzeumi szolgáltatás, képzőművészeti kiállítások.

  43    Vendéglátóipar, étkezdék.

 ( 210 ) M 12 03499

 ( 220 ) 2012.10.17.

 ( 731 )  STECK HUNGÁRIA Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Borsfai Balázs, Győr

  

( 546 )

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

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

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

ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában,kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; beszerzői szolgáltatások

[áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; eladási propaganda mások számára; elosztó-,

adagolóautomaták kölcsönzése; gazdasági előrejelzések; hirdetések levélbenmegrendelve; hirdetési hely

kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak

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

számítógépesadatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész

állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő

bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek

szerkesztése;statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben;

szakvéleményadás gazdasági ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása;

számlázás; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása;telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető

személyeknek]; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk;üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó

 szolgálatok; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 210 ) M 12 03612

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  KOMPAX Szolgáltató Kft., Nagypeterd (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   41    Fogadások tervezése.

 ( 210 ) M 12 03651

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Kóródi Attila Zsolt, Mátészalka (HU)

  ( 591 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03678

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Enterprise Communications Magyarország Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Informatikai, infokommunikációs és telefonközpontok kereskedelme.

 42    Műszaki szolgáltatások, tervezői és kutatói tevékenység; informatikai és infokomunikációs szolgáltatások;

számítástechnikai hardver és szoftver tervezése, fejlesztése, telepítése, karbantartása, üzemeltetés, ilyen

 rendszerek felhasználói támogatása.

 ( 210 ) M 12 03679

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Enterprise Communications Magyarország Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftverek.

  35    Szoftver kereskedelem.

  42    Számítógépes szoftver fejlesztés; integrált medikai és orvosi szoftverfejlesztés.

 ( 210 ) M 12 03732

 ( 220 ) 2012.10.03.

 ( 731 )  Polivier Ipari és Kereskedelmi Kft., Tiszaújváros (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).

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 17    Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült
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termékek; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékébenszereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 03761

 ( 220 ) 2012.10.04.

 ( 731 )  Nandrássy Erdélyi Mária Nóra, Budapest (HU)

 Nandrássy Mihály Dávid, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03766

 ( 220 ) 2012.10.04.

 ( 731 )  Denttinger Kft., Budaörs (HU)

 ( 541 ) fogasblog

 ( 511 )   38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03801

 ( 220 ) 2012.10.05.

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

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

 ( 541 ) Jó ebédhez szép a nóta

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03845

 ( 220 ) 2012.10.10.

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

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

 ( 541 ) KÁVÉ TESTBEN LÉLEKBEN

 ( 511 )  11    Fűtő- és főzőberendezések, főzőedények; tej felmelegítésére és tej felmelegítése mellett hab készítésére

szolgáló berendezések; italkészítésre szolgáló elektromos berendezések; elektromos kávéfőzők, kávéfőzők és

 kávéfőző gépek; minden fentebb említettáru részei, alkotórészei.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem értékes fémből vagy ilyen bevonattal);

nem elektromos kávéfőzők és kávéfőző gépek; minden fentebb említett áru részei, alkotórészei; üvegáru, porcelán

 és fajanszedények.

  30    Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok, jeges kávé.
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 ( 210 ) M 12 03855

 ( 220 ) 2012.10.11.

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

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

 ( 541 ) Hétmérföldes

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

 áru).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03866

 ( 220 ) 2012.10.11.

 ( 731 )  Molnár Brigitta, Dány (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár László Sándor ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Angolszalonna; bundás virsli; disznóhús; halfilé; hentesáruk; hús; hús tartósított; húskivonatok;

húskocsonya; húskonzervek; kolbász; máj; májpástétom; pacal; sonka; súzott hal; sózott hús; szalonna; tonhal;

vadhús; véreshurka;[hentesáru]; zsírok,étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú

 keverékek, kenyérre.

 ( 210 ) M 12 03890

 ( 220 ) 2012.10.12.

 ( 731 )  Google Inc., Mountain View, California (US)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógép szoftverek, számítógép operációs szoftverek, számítógépes tallózó szoftverek, számítógépes

szoftverek Internet hozzáféréshez, számítógép hardverek, számítógépek, desktop számítógépek, laptopok,

 táblagépek (számítógépek), mobil telefonok,elektromos személyi kézi eszközök.

 35    Internet és egyéb számítógépes és elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül nyújtott kiskereskedelmi

üzleti szolgáltatások számítógépi szoftverek értékesítésére; kézi mobil digitális elektronikus eszközök és egyéb

fogyasztói elektronikus eszközökútján nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépi szoftverek

 értékesítésére.

 42    Számítógép tervezés; alkalmazás szolgáltatók (ASP) szolgáltatásai, nevezetesen hosting szolgáltatások

számítógépi szoftver alkalmazásokhoz, mások számára ; technikai támogatást nyújtó szolgáltatások,

 zavarelhárítás weboldal jellegzetesség informszolgáltatása számítógép szoftverekre vonatkozóan.

 ( 210 ) M 12 03891

 ( 220 ) 2012.10.12.

 ( 731 )  Google Inc., Mountain View, California (US)

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

 ( 541 ) CHROMEBOX

 ( 511 ) 9    Számítógép szoftverek, számítógép operációs szoftverek, számítógépes tallózó szoftverek, számítógépes
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szoftverek Internet hozzáféréshez, számítógép hardverek, számítógépek, desktop számítógépek, laptopok,

 táblagépek (számítógépek), mobil telefonok,elektromos személyi kézi eszközök.

 35    Internet és egyéb számítógépes és elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül nyújtott kiskereskedelmi

üzleti szolgáltatások számítógépi szoftverek értékesítésére; kézi mobil digitális elektronikus eszközök és egyéb

fogyasztói elektronikus eszközökútján nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépi szoftverek

 értékesítésére.

 42    Számítógép tervezés; alkalmazás szolgáltatók (ASP) szolgáltatásai, nevezetesen hosting szolgáltatások

számítógépi szoftver alkalmazásokhoz, mások számára ; technikai támogatást nyújtó szolgáltatások,

 zavarelhárítás weboldal jellegzetesség informszolgáltatása számítógép szoftverekre vonatkozóan.

 ( 210 ) M 12 03892

 ( 220 ) 2012.10.12.

 ( 731 )  Google Inc., Mountain View, California (US)

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

 ( 541 ) CHROME

 ( 511 ) 9    Számítógép szoftverek, számítógép operációs szoftverek, számítógépes tallózó szoftverek, számítógépes

szoftverek Internet hozzáféréshez, számítógép hardverek, számítógépek, desktop számítógépek, laptopok,

 táblagépek (számítógépek), mobil telefonok,elektromos személyi kézi eszközök.

 35    Internet és egyéb számítógépes és elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül nyújtott kiskereskedelmi

üzleti szolgáltatások számítógépi szoftverek értékesítésére; kézi mobil digitális elektronikus eszközök és egyéb

fogyasztói elektronikus eszközökútján nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépi szoftverek

 értékesítésére.

 42    Számítógép tervezés; alkalmazás szolgáltatók (ASP) szolgáltatásai, nevezetesen hosting szolgáltatások

számítógépi szoftver alkalmazásokhoz, mások számára ; technikai támogatást nyújtó szolgáltatások,

 zavarelhárítás weboldal jellegzetesség informszolgáltatása számítógép szoftverekre vonatkozóan.

 ( 210 ) M 12 03893

 ( 220 ) 2012.10.12.

 ( 731 )  Google Inc., Mountain View, California (US)

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

 ( 541 ) GOOGLE CHROME

 ( 511 ) 9    Számítógép szoftverek, számítógép operációs szoftverek, számítógépes tallózó szoftverek, számítógépes

szoftverek Internet hozzáféréshez, számítógép hardverek, számítógépek, desktop számítógépek, laptopok,

 táblagépek (számítógépek), mobil telefonok,elektromos személyi kézi eszközök.

 35    Internet és egyéb számítógépes és elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül nyújtott kiskereskedelmi

üzleti szolgáltatások számítógépi szoftverek értékesítésére; kézi mobil digitális elektronikus eszközök és egyéb

fogyasztói elektronikus eszközökútján nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépi szoftverek

 értékesítésére.

 42    Számítógép tervezés; alkalmazás szolgáltatók (ASP) szolgáltatásai, nevezetesen hosting szolgáltatások

számítógépi szoftver alkalmazásokhoz, mások számára ; technikai támogatást nyújtó szolgáltatások,

 zavarelhárítás weboldal jellegzetesség informszolgáltatása számítógép szoftverekre vonatkozóan.

 ( 210 ) M 12 03894

 ( 220 ) 2012.10.12.

 ( 731 )  Google Inc., Mountain View, California (US)

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

 ( 541 ) CHROMEBOOK

 ( 511 ) 9    Számítógép szoftverek, számítógép operációs szoftverek, számítógépes tallózó szoftverek, számítógépes

szoftverek Internet hozzáféréshez, számítógép hardverek, számítógépek, desktop számítógépek, laptopok,
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 táblagépek (számítógépek), mobil telefonok,elektromos személyi kézi eszközök.

 35    Internet és egyéb számítógépes és elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül nyújtott kiskereskedelmi

üzleti szolgáltatások számítógépi szoftverek értékesítésére; kézi mobil digitális elektronikus eszközök és egyéb

fogyasztói elektronikus eszközökútján nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépi szoftverek

 értékesítésére.

 42    Számítógép tervezés; alkalmazás szolgáltatók (ASP) szolgáltatásai, nevezetesen hosting szolgáltatások

számítógépi szoftver alkalmazásokhoz, mások számára ; technikai támogatást nyújtó szolgáltatások,

 zavarelhárítás weboldal jellegzetesség informszolgáltatása számítógép szoftverekre vonatkozóan.

 ( 210 ) M 12 03897

 ( 220 ) 2012.10.15.

 ( 731 )  HAJAS SALES MARKETING Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  D&G Dobos Gerlai és Társa 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03898

 ( 220 ) 2012.10.15.

 ( 731 )  HAJAS SALES MARKETING Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  D&G Dobos Gerlai és Társa 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03909

 ( 220 ) 2012.10.15.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Hanyatt vágta

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03966

 ( 220 ) 2012.10.19.

 ( 731 )  Csillagvölgy Pincészet Kft., Villány (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Villány eredetmegjelölés területéről származó borok.

  35    Borok forgalmazása.

  39    Borok palackozása.

 ( 210 ) M 12 03967

 ( 220 ) 2012.10.19.

 ( 731 )  Liptai László, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

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

  28    Asztalitenisz, asztaliteniszhez asztalok, asztaliteniszhez ütők.

  35    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkekkel való kereskedelem.

 ( 210 ) M 12 04078

 ( 220 ) 2012.11.05.

 ( 731 )  dr. Hasznos Judit Beáta, Lajoskomárom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Fogorvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 04084

 ( 220 ) 2012.11.02.

 ( 731 )  MediaVault Hungary Adatbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) ADATFUTÁR

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04085

 ( 220 ) 2012.11.05.

 ( 731 )  Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M449



 ( 740 )  Eördögh Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák;

ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru);

 kofferek (kis utazóládák); kézitáskák;erszények, pénztárcák; kulcstokok; hátizsákok; táskák.

  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); kiskereskedelmi szolgáltatások, ideértve weboldalakat és

teleshoppingot (távértékesítést) is, azalábbi árukkal kapcsolatban: ruházati cikkek, cipők, kalapáruk,

fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok, tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek,

szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek,napszemüvegek, nemesfémek

és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, ékszerek, drágakövek, órák

és más időmérő eszközök, bőr és bőrutánzatok, állatbőrök és irhák, utazótáskák és bőröndök, esernyők,

napernyők éssétapálcák, ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok, kofferek (kis utazóládák), kézitáskák,

erszények, pénztárcák, kulcstokok, hátizsákok, táskák; promóciós célú rendezvények és törzsvásárlói programok

 szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 12 04101

 ( 220 ) 2012.11.06.

 ( 731 )  PREMIER G. MED KERESKEDELMI KFT., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Toronyi Tímea, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gumi gyógyászati használatra.

 10    Röntgensugarak előállítására szolgáló készülékek és berendezések gyógyászati használatra; matracok,

 szülészeti; hordágyak, gördülő; ágyak, speciális kikészítésűek gyógyászati célokra.

  11    Egészségügyi készülékek és berendezések.

  44    Egészségügyi szolgáltatások; gyógyászati berendezések bérbeadása.

 ( 210 ) M 12 04111

 ( 220 ) 2012.11.07.

 ( 731 )  Aquarius-Aqua Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek és szénsavas vizek.

 ( 210 ) M 12 04112

 ( 220 ) 2012.11.07.

 ( 731 )  Aquarius-Aqua Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )   32    Ásványvizek és szénsavas vizek.

 ( 210 ) M 12 04156

 ( 220 ) 2012.11.10.

 ( 731 )  SEARA ALIMENTOS LTDA., Sao Paulo (BR)

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

 ( 541 ) SEARA

 ( 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).

 ( 210 ) M 12 04157

 ( 220 ) 2012.11.10.

 ( 731 )  STEVIA Product Europe Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) CUKVIA

 ( 511 )  1    Édesítőszerek (mesterséges).

  30    Édesítőszerek (természetes).

 ( 210 ) M 12 04166

 ( 220 ) 2012.11.12.

 ( 731 )  Lukács Szabolcs, Sopron (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Bár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 04214

 ( 220 ) 2012.11.14.

 ( 731 )  All Nutrition Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők; táplálék-kiegészítők; tápanyagadalékok; vitaminkészítmények; ásványi anyagok;

 aminosavak; antioxidánsok; gyógynövények, mindezek a termékek emberi fogyasztásra.

 29    Tejtermékek és tejes italok; magas fehérje tartalmú táplálék-kiegészítők vitaminnal, ásványi anyagokkal és

 aminosavakkal dúsítva; tejsavó-fehérje készítmények, mindezek a termékek emberi fogyasztásra.

 30    Emberi fogyasztásra szánt szénhidrát alapú táplálék-kiegészítő élelmiszerek vitaminnal, ásványianyagokkal

 és aminosavakkal dúsítva.

 32    Tejsavó alapú italok; alkoholmentes italok vitaminokkal és ásványi anyagokkal dúsítva; izotóniás italok;

 energia italok, mindezek a termékek emberi fogyasztásra.

 35    Emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok,

vitaminkészítmények, ásványi anyagok, aminosavak, antioxidánsok, gyógynövények, fehérje italok és

koncentrátumok forgalmazása on-line és szaküzletekben; a fentitermékek reklámozása; a fenti termékeket

 forgalmazó szaküzletek működését elősegítő kereskedelmi és marketing szolgáltatások.

 44    Emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítőkkel, táplálék-kiegészítőkkel, vitaminkészítményekkel és

 tápanyagadalékokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 04236
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 ( 220 ) 2012.11.16.

 ( 731 )  I.M.G. Inter Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Őry Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04237

 ( 220 ) 2012.11.16.

 ( 731 )  I.M.G. Inter Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Őry Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04239

 ( 220 ) 2012.11.16.

 ( 731 )  EDO-HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  
( 546 )

 ( 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).

  35    Üzemanyag kiskereskedelem.

 ( 210 ) M 12 04249

 ( 220 ) 2012.11.16.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka,, Budapest

  

( 546 )

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

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

 kivételével).

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

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

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

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
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 ( 210 ) M 12 04253

 ( 220 ) 2012.11.18.

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

  
( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 210 ) M 12 04290

 ( 220 ) 2012.11.22.

 ( 731 )  Eszik Optika Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Eszik Imre, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Optikusok szolgáltatásai, távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; szemvizsgálat, optikai

 eszközök javítása, optikai kiegészítők, látásgondozás, szemészeti megelőző szűrés, telemedicina.

 ( 210 ) M 12 04293

 ( 220 ) 2012.11.22.

 ( 731 )  INFOTEC Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Hevesi Márta, Hevesi Ügyvédi Iroda, Szeged

  ( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlés; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04297

 ( 220 ) 2012.11.23.

 ( 731 )  Kulinária Kiadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Holczer Ferenc, Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák(az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04314

 ( 220 ) 2012.11.26.

 ( 731 )  Elpen Pharmaceuticals Co. Inc., Pikermi Attica (GR)

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

 ( 541 ) DIMENIO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, humán gyógyszerek.

 ( 210 ) M 12 04369

 ( 220 ) 2012.11.28.

 ( 731 )  Lightware Vetítéstechnikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Magyar Dávid, Budapest

 ( 541 ) LIGHTWARE Visual Engineering

 ( 511 ) 9    Elektronikus jeladók; ellenőrzőkészülékek nem gyógyászati használatra; erősítők; hangátviteli készülékek;

hangfelvevő készülékek; interfészek (informatika); kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; letölthető képfájlok;

modemek; monitorok[számítógéphardver]; nagyfrekvenciás készülékek; nyomtatott áramköri lapok; operációs

rendszerek számítógépekhez, rögzített; processzorok [központi adatfeldolgozó egységek]; számítógépek;

számítógépes játékprogramok; számítógépperifériák; szünetmentesáramforrások; távmegszakítók, távkapcsolók;

vetítőgépek; vevőkészülékek (audio-, video-); videokamerák; videoképernyők; videotelefonok; zavarszűrő

 készülékek [villamosság]; kép- és hangátviteli készülék; kép- és hangjel kapcsoló készülék [elektronika].

 ( 210 ) M 12 04370

 ( 220 ) 2012.11.28.

 ( 731 )  Bács-Vet Kft., Izsák (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok;

 étrend-kiegészítők állatok számára.

 ( 210 ) M 12 04373

 ( 220 ) 2012.11.28.

 ( 731 )  Jim Beam Brands Co., Deerfield, Illinois (US)

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

 ( 511 )   33    Whiskey.

 ( 210 ) M 12 04476

 ( 220 ) 2012.12.10.

 ( 731 )  Extrem Digital Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Várkonyi Tamás, 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).

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04477

 ( 220 ) 2012.12.10.

 ( 731 )  Bán Manufacturing Support Kft., Csaroda (HU)

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

  

( 546 )

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

berendezések; csillárok; égők; fénycsövek; fénycsövek világításra; lámpák; lámpák csőfoglalatai; elektromos

 lámpák világításra; elektromos, világítóberendezések és készülékek; villanykörték; elektromos villanykörték.

 ( 210 ) M 12 04479

 ( 220 ) 2012.12.10.
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 ( 731 )  KRKA, tovarna zdravil,d.d., Novo mesto (SI)

 ( 740 )  Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) DALNECOMBI

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 04480

 ( 220 ) 2012.12.10.

 ( 731 )  Enyedi András, Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FŰSZERFALU

 ( 511 )   30    Fűszerek; fűszeres mártások.

  31    Mezőgazdasági-, kertészeti termékek ételek ízesítésére.

  35    Reklámozás, marketing tevékenység, kereskedelmi ügyletek.

  43    Szállodai-, motel-, panzió szolgáltatások, büfék, éttermek, kávéházak, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 12 04497

 ( 220 ) 2012.12.12.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

  

( 546 )

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

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

 (bútorok kivételével).

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

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

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

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

 ( 210 ) M 12 04511

 ( 220 ) 2012.12.13.

 ( 731 )  Schmaler Petra, Harka (HU)

 ( 740 )  Dr. Gáli Gergely Gáli Ügyvédi Iroda, Sopron

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04612

 ( 220 ) 2012.12.20.

 ( 731 )  East-West-Pharma Kft., Békéscsaba (HU)
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 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 dr. Lantos Judit, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládé, bonbonok (cukorkák), mandulás cukrászkészítmények, mentabonbonok.

 ( 210 ) M 12 04613

 ( 220 ) 2012.12.20.

 ( 731 )  British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák; dohányzási cikkek.

 ( 210 ) M 12 04636

 ( 220 ) 2012.12.21.

 ( 731 )  GROUPE AUCHAN, Croix (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; reklámszövegek publikálása; levélreklám; plakátragasztás; reklámügynökségek; reklámidő

kölcsönzése hírközlési médián; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; üzletvezetés;

segítségnyújtás üzletvezetéshez;szakvéleményadás gazdasági ügyekben; üzleti tanácsadás, információ vagy

tájékoztatás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; költöztetőszolgálat vállalkozások számára; irodai

tevékenység, titkársági szolgáltatások; könyvelés; munkaerő-toborzás;konzultáció személyzeti kérdésekben;

irodagépek és készülékek kölcsönzése (távközlési berendezések és számítógépek kivételével); automaták

kölcsönzése; újság-előfizetések intézése; elektronikus újság-előfizetések intézése; telefon-előfizetések

intézése;mobil telefon előfizetések, személyhívó szolgáltatások intézése; előfizetések intézése távközlési

szolgáltatásokhoz, világméretű számítógépes hálózat (Internet) szolgáltatásokhoz vagy priváthálózathoz

(intranet), távközlési számítógépes hálózathoz vagyadattovábbítási hálózathoz való hozzáférést biztosító

szolgáltatóhoz; adatbázis vagy multimédia szerverközpont előfizetések intézése; telematikai szolgáltatások

előfizetésének intézése; előfizetések intézése telematikai szolgáltatásokra, telematikaieszközöket alkalmazó

adatátviteli szolgáltatásokra; előfizetés számítógépes hálózathoz vagy adatközlő hálózathoz való hozzáférést

biztosító központi szolgáltatásra; előfizetés televízió, rádió, videofelvételekre, hangfelvételekre,

audiovizuálisprogramokra; előfizetés számítógépes adatbázisra; távközlési és multimédia hálózatok üzletvezetése

és felügyelete; kereskedelmi segítségnyújtás távközlési hálózatok működtetése és felügyelete területén;
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export-import ügynökségek; kereskedelmi információsügynökségek; önköltség elemzés; piaci tanulmányozás;

piackutatás; közvéleménykutatás; árösszevetési szolgáltatások; statisztikák összeállítása; közönségszolgálat;

árverések; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokra,nevezetesen eladási

propaganda; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése;

kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése kereskedelmi vagy reklámcélokra; szállodai üzletvezetés;

számítógépesnyilvántartások kezelése; információknak számítógépes adatbázisokba való összegyűjtése és

rendezése; adatkutatás számítógépes nyilvántartásokban mások részére; iratmásolás; mások javára, különböző

áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását),amely lehetŐvé teszi a fogyasztók számára, hogy megfelelően

megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat, valamint szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi

értékesítés, katalógusból levélben történő értékesítés, vagy Internet vagy mindenelektronikus média útján történő

kis- és nagykereskedelmi távmegrendelés céljára az alábbi termékek tekintetében: mezőgazdasági, kertészeti és

erdészeti vegyi termékek (gombaölő szerek, gyomirtó szerek, rovarirtó szerek és parazitaölő szerekkivételével),

tartósítószerek virágokhoz, vegyi termékek bőr és textilanyagok vízhatlanításához, vegyi termékek textilanyagok

élénkítésére, műtrágyák, termőföld, cserzőanyagok, ragasztók ipari célra, ragasztószerek, ragasztások

szétválasztására szolgálótermékek, facellulóz, hígítók lakkokhoz, fényérzékeny filmek exponálás nélkül, fagyálló

anyagok, fékfolyadékok, aceton, sósav, desztillált víz, savas víz akkumulátorok feltöltésére, hidrogén-peroxid,

színezékek, festékek és lakkok (szigetelőkkivételével), bevonóanyagok (festékek), tonerpatronok nyomtatókhoz

és fénymásolókhoz, rozsda elleni és fakonzerváló védőszerek, hígítók és kötőanyagok festékekhez, lakkokhoz és

mázolóanyagokhoz, festőanyagok, gitt üvegeseknek, fehérítőkészitmények és másanyagok mosodai célra,

tisztító-, fényesítő, zsírtalanító és súrolószerek és termékek, kálium-hipoklorit oldat, folteltávolító szerek,

lágyítószerek, kékítőszerek, festékeltávolító termékek, csiszolópapír, rozsdaeltávolító szerek, lemaróanyagok,

kazánkőeltávolító szerek háztartási használatra, tisztítószerek nem a termelési eljárás során való és nem

gyógyászati felhasználásra, készítmények szennyvízcsatornák tisztításához, padlófényesítő viaszok, cipőviaszok,

ablaktisztító folyadékok, szappanok,parfümök, toalett vizek, dezodorok személyes használatra (illatszerek),

kozmetikumok, hajápoló termékek, hajfestékek, samponok, fogkrémek, szájápoló szerek nem gyógyászati célra,

szőrtelenítő szerek, sminktermékek és sminklemosó termékek, borotválkozószerek, borotvaszappanok,

toalettszerek, körömlakkok és körömlakklemosók, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmények

fürdéshez és napozáshoz, fogprotézisek fényezésére és tisztítására szolgáló készítmények, kozmetikai

vattapálcikák, vattakozmetikai használatra, kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők, napvédő

készítmények (barnító kozmetikai termékek), samponok kedvtelésből tartott állatoknak, füstölők, illatosított fa,

potpurrik, ipari olajok és zsírok, kenőanyagok, üzemanyagok(beleértve a motorbenzint is), motorolajok,

üzemanyagok, diesel olajok, gyertyák és kanócok (világításhoz), gyertyák, illatosított gyertyák, tűzgyújtók,

tüzelési brikett, denaturált szesz, faszén (tüzelőanyag), tüzelőfa, zsír bőrökhöz, gyógyszerészeti,állatgyógyászati

termékek, gyógyászati és intim higiéniai termékek, elsősegély ládák, diétás anyagok, italok, élelmiszerek

gyógyászati célra, fogyasztó készítmények gyógyászati célra, gyógyszeres infúziók, gyógyteák,

vitaminkészítmények, nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra, táplálék kiegészítők gyógyászati

célra, ásványi táplálék kiegészítők, bébiételek és tejes liszt csecsemők részére, fogászati mintázó anyagok,

fogászati protézisragasztók, fertőzésgátló szerek,fertőtlenítőszerek orvosi és higiéniai célra nem szappan

formájában, égés elleni szerek, napvédő készítmények (leégés elleni készítmények), nedvszívó tampon,

egészségügyi kötszerek, kendők, betétek és nadrágok, menstruációs tamponok, párnák szoptatáshoz,fertőtlenítő

készítmények, dezodorok nem személyes használatra, oldatok kontaktlencsékhez, légtisztító készítmények, rovar-

gomba- és gyomirtó készítmények, nyakörvek állatoknak paraziták ellen, rovarriasztó szerek kutyáknak, állatok

lemosására szolgálószerek, építőanyagok fémből, fémlétrák, nem mechanikus orsók (fémből) flexibilis

csövekhez, széfek, nem elektromos kábelek és vezetékek fémből, nem elektromos fémzárak, fémtömegcikkek,

fémcsövek, fémláncok, fémgyűrűk, csuklópántok fémből, tűzbakok,tűzellenzők fémből, kulcsok, lakatok, leveles

ládák fémből, szerszámos ládák fémből, üres, fémfonal kötözési célokra, antennavezetékek, fémdobozok, -ládák,

-szekrények, -kosarak és -tárolók, alumíniumlemezek, ruhaakasztók fémből, sátorcövekek fémből,seprűnyelek

fémből, zárókupakok palackokhoz fémből, rögzített törülközőadagolók, rendszámtáblák fémből, csengők,
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művészeti tárgyak fémből, szerszámgépek, mechanikusan működtetett kéziszerszámok, motorok (szárazföldi

járműmotorok kivételével),gyújtógyertyák robbanómotorokhoz, elektromos kézi fúrógépek, elektromos kések,

vésők és ollók, elektromos ragasztópisztolyok, festőpisztolyok, gázzal működő forrasztólámpák és -pákák,

fűnyíró gépek, mechanikus csévélők flexibilis csövekhez, légpumpákakváriumokba, elektromechanikus

élelmiszer- és italgyártó gépek, elektromos konyhai robotok és gépek, mosó- és mosogató gépek, centrifugák,

porszívók, zsákok porszívókhoz, elektromos parkettafényesítő gépek, elektromos cipőfényesítő gépek,

elektromostisztító gépek és berendezések, varró- és kötőgépek, kézzel működtetett kéziszerszámok és eszközök,

nem elektromos vágóeszközök, villák, kanalak, nem villantókanalak és nem gyógyszerek beadásához,

vágófegyverek, ollók, nyesőollók, fűrészek, csavarhúzók,metszőollók, kacsozókések, kézzel működtetett

kéziszerszámok és eszközök kertészkedéshez, gereblyék, lapátok, csákányok, ásók, fogók, kalapácsok, (kézzel

működtetett) fűnyírók, készülékek növényi paraziták irtására, rovarirtó permetezők, mechanikuseszközök élelem

aprítására, darabolására, nem elektromos konzervnyitók, diótörők, borotvák, borotvapengék, körömcsipeszek és

körömreszelők, körömvágók, manikűr- és pedikűrkészletek, elektromos és nem elektromos hajnyírógépek

személyes használatra,elektromos és nem elektromos szőrtelenítőkészülékek, szőrtelenítő csipeszek, tudományos

(nemgyógyászati) célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentőberendezések és felszerelések, elektromos energia vezetésére,

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

anyagok elektromos vezetékekhez (elektromos huzalok, kábelek), elektromoskapcsolók, dugaszolóaljzatok,

biztosítékok, fedelek elektromos dugaszolóaljzatokhoz, elektromos elemek, telepek világításhoz, villanyvasalók,

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

adathordozók,hanglemezek, mágneses és optikai lemezek, audio és video kompaktlemezek, videoszalagok,

faxgépek, telefonkészülékek, telefonadapterek, akkumulátortöltők telefonokhoz, tokok, tartók és dobozok

mobiltelefonokhoz és telefonkészülékekhez, üzenetrögzítők,antennák, vetítőberendezések és vásznak,

villanólámpák (fényképészet), exponált filmek, speciális tokok fényképészeti készülékekhez és műszerekhez,

diktafonok, regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és

számítógépek,számítógép-perifériák, számítógépes szoftverek, floppylemezek, modemek, elektronikus

határidőnaplók, játékgépek kizárólag televízió készülékkel való használatra, különálló elektronikus kijelzők vagy

monitorok, videó játékkazetták, binokuláris távcsövek,szemüvegek, szemüvegtokok, memóriakártyák, intelligens

mikro kártyák, mágneskártyák, telefonkártyák, iránytűk, úszóövek és -mellények, búvárálarcok, búvárruhák,

mérlegek, védősisakok, védőeszközök személyek balesetvédelmére, balesetvédelmi hálók,védőruhák balesetek,

sugárzás és tűz ellen, barométerek, szeszfokolók, tűzoltókészülékek, homokórák, elektromos zárak, elektromos

ajtócsengők, riasztóberendezések, díszítőmágnesek, orvosi, fogászati és állatorvosi készülékek és eszközök,

inhalálókészülékek, varratanyagok, óvszerek, cumisüvegek, cumisüveg cumik, cumik csecsemők számára, orvosi

hőmérők, világító-, fűtő, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító- szellőztető, légkondicionáló, fertőtlenítő, vízellátó

berendezések, egészségügyiberendezések, légfrissítő és -tisztító berendezések, elektromos ventillátorok

személyes használatra, víztisztító készülékek, sterilizátorok, konyhai elszívó ernyők, sütőnyársak, jégtartó

dobozok, sütők, gázgyújtók, kenyérpirítók, elektromos kávéfőzőgépek, elektromos olajsütők, jégkészítő gépek,

hajszárítók, elektromos ruhaszárító gépek, lábmelegítők, villanykörték és villanylámpák, fényszórók és lámpák

járművekhez, járművek, szárazföldi, légi vagy vízi helyváltoztató eszközök, kerékpárok, billentőstehergépkocsik,

utánfutók (járművek), napellenzők gépkocsikba, szélvédőtörlők, visszapillantó tükrök, belső gumiabroncs tömlők,

gumiabroncsok, fejtámaszok és biztonsági övek járműüléshez, biztonsági ülések gyermekek részére járművekben,

kerékpárpumpák,babakocsik, rollerek, védőhuzatok járművekhez, üléshuzatok járművekhez, csomagtartók,

kerékpárállványok, síléctartók gépkocsikhoz, babakocsik, lopásgátló szerkezetek járművekhez, bevásárlókocsik,

talicskák, lőfegyverek, lőszerek és lövedékek,robbanószerek, tűzijátékok, petárdák, karabélytokok,

könnygázfegyverek, önvédelmi spray, vállszíjak fegyverekhez, tölténytáskák, jelzőrakéták, ékszerek, nemes

fémből készült ékszertartók, ékszerdobozok, órák és más időmérő eszközök, karórák és

óraszíjak,mandzsettagombok, nyakkendőtűk, kulcskarikák és hozzájuk tartozó díszek, nemesfémből készült

dobozok, szobrocskák, nippek nemesfémből, műalkotások nemesfémből vagy drágakőből, hangszerek és
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hangszerek alkotórészei, zenélődobozok, nyergek hangszerekhez,hegedűlábak, hangvillák, hangszertokok, papír,

karton (nyers, félkész állapotban vagy papíripari használatra), kartonkötések, csomagolásra szolgáló papír- vagy

műanyag zsákok, zacskók vagy papírok, ívek(papíráruk), nyomtatványok, könyvkötészeti anyagok,fényképek,

papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, anyagok művészek részére, ecsetek, festékkészletek

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

kivételével),iskolaszerek (papíráruk), borítékok, irattartók, albumok, könyvek, folyóiratok, almanachok, brosúrák,

vékony fűzött könyvek, naptárak, litográfiák, metszetek, festmények, poszterek, földrajztérképek, újságok, irodai

bélyegzőgépek, sminkeltávolító kendőkpapírból, papírból vagy cellulózból készült eldobható nadrágpelenkák,

papír kávé filterek, matricák, (papír vagy műanyag) szemeteszsákok, zacskók mikrohullámú sütéshez, cégtáblák

papírból vagy kartonból, egészségügyi papír, asztalneműk papírból,papírtörlők, papír zsebkendők, üdvözlőlapok,

levelezőlapok, szabásminták, rózsafüzérek, főldgömbök, kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám, vízhatlan

tömítések vagy szigetelések, tömítőgyűrűk, félkész műanyagtermékek, tömítő-, kitőmő- ésszigetelőanyagok,

rugalmas csövek, nem fémből, locsolócsövek, üveggyapot szigeteléshez, hangszigetelő anyagok, vakításgátló

filmek ablakokra, szigetelő kesztyűk, szigetelő lakkok, papírok, tapaszok, szövetek és festékek, tömítőanyagok

csatlakozásokhoz,zacskók csomagoláshoz gumiból, gyűrűk, dugók gumiból, elasztikus vagy műanyag szálak nem

textilipari használatra, bőr és bőrutánzat, nyersbőrök, irhák, utazóládák, utazótáskák és bőröndök, esernyők,

napernyők és sétapálcák, ostorok, hámok, nyergesáruk,kézitáskák, strandtáskák, táskák, utazókészletek és

kofferek, piperetáskák (üresen), kozmetikai készletdobozok, bevásárló hálók és táskák, hátitáskák, sporttáskák

(kivéve azokat,amelyek a termék tárolására szolgálnak), kerekekkel ellátottbevásárlótáskák, ruhatáskák

utazáshoz, iskolatáskák, irattárcák, névjegytartók, kártyatartók, aktatáskák, kulcstartók (bőrből), pénztárcák,

(üres) szerszámtáskák bőrből, kalapdopozok bőrből, kenguru, hevedertáskák, gyermekek hordozására, nyakörvek

ésruhák állatoknak, építőanyagok, nem fémből, cement, bevonatok, gipsz, faanyag építéshez, burkoláshoz, tégla,

ablaküveg, merevcsövek, nem fémből, építésre, burkolatok építményekhez, padlóburkoló mozaiklapok, nem

fémből, kémények, nem fémből, ablakok ésajtók, nem fémből, külső redőnyök, nem fémből, nem

textilanyagokból, úszómedencék, vízvezetékek, nem fémből, mobil épületek, nemfémből, akvárium szerkezetek,

bútorok, árubemutató állványok, tükrök, keretek (nem építkezési célra), művészeti tárgyak fából,viaszból,

gipszből, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból,

kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és mindezek pótanyagaiból vagy műanyagból, kosarak, nem

fémből, csomagolótartályokműanyagból, fa vagy műanyag dobozok, házak és fekhelyek lakásban tartott

kisállatoknak, kaparófa cicáknak, hirdetőtáblák, munkapadok, hímző rámák, rendszámtáblák nem

fémből,cégtáblák, cégérek fából vagy műanyagból, házszámtáblák fémből, nemvilágítóak,nem fém és nem

elektromos lakatosipari termékek, zsanérok, csapok nem fémből, állókák kisgyermekeknek, bölcsők,

gyermekjárókák, járólapok nem fémből, ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével, kemping hálózsákok, vánkosok,

párnák, fejpárnák,hengerpárnák, matracok, vállfák, ruhaakasztók, ruhavédőhuzatok, függőnykarikák,

függönyrudak, függönyakasztók, ajtókilincsek nem fémből, rögzített törülközőadagolók nem fémből,

palackállványok, palackdugók, seprűnyelek nem fémből, esernyőtartók, létrákfából vagy műanyagból, ételdíszek

műanyagból, szívószálak, lemezes belsőfüggönyök, próbababák, legyezők, nem elektromos eszközök és tárolók

háztartási vagy konyhai használatra, fésűk és szivacsok, kefék (ecsetek kivételével), seprők, lapos csészék,tálkák,

kefegyártáshoz használt anyagok, takarítószerek, acélgyapot, háztartási kesztyűk, tisztítórongyok, szarvasbőr

tisztítási célokra, üveg, porcelán és fajansz eszközök konyhai és asztali edénynemű céljára, konyhai

edénykészletek, kulacsok, nemelektromos hordozható hűtőtáskák, edények, vázák, gyertyatartók, piknikkosarak

edénnyel, dugóhúzók, üvegnyitók, szappan- és egészségügyi papír adagolók, egészségügyipapír-tartók,

éjjeliedények, ruhaszárító állványok, ruhacsipeszek, szemetesládák,vasalóállványok és huzatok

vasalóállványokhoz, izotermikus zsákok, rovarcsapdák, virágcserepek, virágcserépburkolók nem papírból,

alomtálcák lakásban tartott kis állatoknak, alomdobozok, ketrecek kedvtelésből tartott állatoknak, fésűk

állatoknak,öntözőeszközök, szappandobozok, parfümpermetezők, kertészeti kesztyűk, fogpiszkálók,

borotvaecsetek, fogkefék, fogselymek, kozmetikai parfümszórók, hordozható eszközök, bébifürdőkádak,

piperetáskák, cipőkanalak, malacperselyek nem fémből, művészetitárgyak porcelánból, terrakottából vagy
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üvegből, kötelek (nem gumiból, nem teniszütőkhöz, sem hangszerekhez), zsinegek, sátrak, ponyvák (nem

mentéshez és nem babakocsikhoz), vitorlák, vitorlázat, zsákok és zacskók csomagoláshoz textilanyagokból,

zsákokömlesztett áruk szállítására és tárolására, tömőanyagok (nem gumiból vagy műanyagból), halászhálók,

függőágyak, kötözőfonalak, nem fémből, fonalak textilipari használatra, gyapjúfonal, elasztikus vagy

műanyagszálak textilipari használatra, szövetek,ágyneműk, háztartási lenvászon, asztalterítők nem papírból,

vászonnemű fürdéshez (a ruházat kivételével), falikárpitok, tapéták textilanyagokból, hálózsákok, kozmetikai

kendők textilből, szúnyoghálók, háztartási lenvászon, szövött címkék, textilredőnyök,textilzsebkendők, ruházat,

övek, kesztyűk (ruházat), nadrágtartók, kalapok, lábbelik, zoknik, harisnyák, harisnyanadrágok, cipők (kivéve az

ortopédcipőket), papucsok, csizmák, cipőtalpbetétek, strandcipők, sícipők, sportcipők, sapkák,

fürdőtrikók,úszónadrágok és fürdőruhák, sportruházat (kivéve a merülő sportruházatot), alvómaszkok, rövidáru (a

fonalak kivételével), paszományáruk, csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok, gombok, ruhakapcsok és

fűzőlyukak, gombostűk és tűk, művirágok ésműgyümölcsök, díszjelvények, kitűzők, kalapdíszek, nem

emesfémből, hajdíszek, hajtűk és hajcsatok, hullámcsatok, parókák, húzózárak, cipőfűzők, hőre tapadó foltok

díszítésre vagy textiláruk javítására (rövidáruk), varródobozok, szőnyegek, takarók,gyékények, linóleumok,

padlóburkolatok (kövezés és festékek kivételével), tapéták nem textilanyagból, szőnyegek gépkocsikba,

fürdőszabai kilépő szőnyegek, tornaszőnyegek, csúszásmentes gyékények, műgyep, játékok, játékszerek, trükkös

játékok, karácsonyfadíszek (kivéve a világítási cikkeket és cukorkaféléket), tárgyak társastánchoz, karneváli

álarcok, játéksárkányok, játékkártyák, testnevelési és sportcikkek (úszási cikkek, ruházat, szőnyegek és lábbelik

kivételével), horgászbotok, eszközöktestgyakorláshoz és tornafelszerelések, játékszerek kedvtelésből tartott

állatoknak, érmebedobásos játékautomaták, játékok és játékgépek, amelyek nemcsak televízió készülékkel,

kijelzővel vagy monitorral használhatók, hús, hal-, baromfi- és vadhús,hentesáru, gyümölcsök, tartósított,

szárított, fagyasztott és főtt gombák és zöldségek, gyümölcspépek és saláták, zöldségsaláták, hús-, hal-, zöldség-

és gyümölcskonzervek, dzsemek, lekvárok, kompótok, étkezési zselé, virágporkészítmények

(élelmiszer),algakivonatok étkezésre, tartósított szójabab étkezésre, fehérjék emberi fogyasztásra, levesek, tojás,

tej, vaj, tejföl, joghurt, sajtok és más tejtermékek, étkezési olajok és zsírok, burgonyaszirom, kávé, tea, kakaó,

csokoládé, csokoládétermékek, kávé,tea, kakaó, csokoládé alapú italok, nem gyógyászati infúziók, cukor,

természetes édesítőszerek, rizs, tápióka, szágó, száraztészták, búzadara, liszt és gabonakészítmények, kenyér,

tésztafélék, cukrászkészítmények, édességek, cukorkaáru, étkezési jég,méz, nem illóolaj aromák, élesztő, só,

mustár, ecet, szószok, salátaöntetek, ketchup, majonéz, ízesítőszerek, fűszerek, konzervált kerti füvek, jégfrissítő

italokhoz, ételekhez, szendvicsek, pizzák, mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek (nemfeldolgozott, nem

átalakított), magvak (vetőmagvak), természetes gyep, friss gyümölcs és zöldség, friss gomba, friss kerti füvek, élő

rákok, keménytestűek, vetőmagvak, fák, cserjék, élő növények és virágok, karácsonyfák, táplálékok és italok

állatoknak,termékek állati alomhoz, élő horgászcsalétkek, élőállatok, sörök, vizek, alkoholos italok (sörök

kivételével), dohány, dohányzási cikkek, gyufák, öngyújtók, cigaretta- és szivardobozok és -tartók, zsebben

hordozható eszközök cigarettasodráshoz, cigarettafilterek, cigarettatálcák, szivarvágók, cigarettapapírok, pipák,

 pipatisztítók.

 36    Biztosítások; baleset és tűzkár elleni biztosítások; életbiztosítások; takarékpénztárak; bank-, pénz- és

monetáris ügyletek; telebankszolgáltatások; portfóliókezelés; adósságbehajtási szolgáltatások; hitelirodák;

részletre vásárlások finanszírozása;finanszírozási és kölcsönzési szolgáltatások; zálogkölcsönzés; alkuszi

tevékenység; faktorálás; pénzalapok elektronikus átutalása; elektronikus fizetési szolgáltatások; pénzügyi előnyt

nyújtó bankkártya, hitelkártya, terhelő- és fizetőkártya és máskártya és csekkszolgáltatások; interneten vagy más

távközlési hálózaton elérhető on-line bankszolgáltatások, beleértve a mobiltelefon útján történő szolgáltatásokat

is; árkedvezményre jogosító kuponok kibocsátása; pénzváltás; utazási csekkek éshitellevelek kibocsátása;

csekkek hitelességének ellenőrzése; széf letéti szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; kölcsönös támogatási

alapok és beruházások; pénzügyi elemzések; adóval kapcsolatos becslések; pénzügyi és biztosítási

tanácsadás;jótékonysági alapok létrehozása; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlanok, lakások vagy

irodák kezelése, bérlete és értékbecslése; bérleti díj behajtás; mezőgazdasági ingatlanok bérlete; ingatlanok

bérlete; ingatlanbecslés; régiségek, műtárgyak,ékszerek és bélyegek értékbecslése; numizmatikai értékbecslés;
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 pénzügyi szponzorálás.

 37    Építés; épületek, üzemek, kiállítási standok és üzletek építése; építésre és javításra vonatkozó tájékoztatás;

hajóépítés; épületek takarítása; épületek bontása; épületek szigetelése; nem mezőgazdasági célú féregirtás;

patkányirtás, fertőtlenítés;fényképészeti készülékek javítása; biztonsági zárak javítása; légkondicionáló

berendezések, irodagépek, számítógépek, fűtőberendezések, bojlerek, égőfejek, hűtőberendezések, elektromos

berendezések, elektromos háztartási berendezések, gépek, bútorok,felvonók, telefonok, raktárak üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; úszómedencék karbantartása; ajtók és ablakok beszerelése; konyhák

felszerelése; tűzriasztó és betörésgátló berendezések felszerelése és javítása; bulldózerek, daruk

(építkezésiterületen), tisztítógépek, építőipari gépek bérlése; repülőgépek karbantartása és javítása; műhógyártó

szolgáltatások; fehérneműtisztítás, cipészmunkák, cipőjavítás; ruhajavítás; órajavítás; külső és belső festési,

vakolási, vízvezeték szerelési,tapétázási szolgáltatások; kőműves munkák; ablaktisztítás; bútorasztalos munkák

(javítás); jelek festése vagy javítása; késélezés; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása

(javítása); kéményseprés; kőbányák kiaknázása; bányaművelés;járműjavítő műhelyek (üzemanyagutántöltés és

 karbantartás); járművek karbantartása, javítása és tisztítása; segítségnyújtás elromlott járművekhez (javítás).

 41    Oktatás; képzés; gyakorlati képzés (szemléltetés); képzés és oktatás a programozás, telepítés, működtetés,

számítógép karbantartás, telefon, távközlési berendezések területén; szórakoztatás; múzeumi szolgáltatások

(bemutatók, kiállítások); vidámparkiszolgáltatások; állatidomítás; sporttevékenységek; egészségklub

szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek szervezése; klubszolgáltatások (szórakozás vagy

oktatás); kulturális tevékenységek; könyvek, újságok publikálása; nemreklámszövegek publikálása;

könyvkölcsönzés; elektronikus desktop kiadói tevékenység; e-könyvek és on-line újságok publikálása; nem

letölthető elektronikus kiadványok nyújtása; elektronikus könyvtárszolgáltatások elektronikus információk, audió

vagyvideó információk és adatok, játékok és szórakoztatás nyújtására; on-line játékszolgáltatások nyújtása

számítógépes hálózatról; sorsjátékok szervezése; zeneszerzési szolgáltatások; videoszalag vágás; show-műsorok

és filmek gyártása; mozifilmek, videofelvevők, televíziós készülékek, videoszalagok, hanglemezek,

hangfelvételek, audioberendezések, videokamerák, video felvevők, rádió és televíziókészülékek, mozifilm

vetítőberendezések, filmkamerák és felszerelések, színházi díszletek kölcsönzése;sportfelszerelések kölcsönzése

(a járművek kivételével), könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; versenyek szervezése oktatás vagy

szórakoztatás területén; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kiállítások

szervezésekulturális vagy oktatási céllal; helyfoglalás show-műsorokra, szórakoztató, sport vagy kulturális

eseményekre; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); oktatási vagy szórakoztatási tárgyú információk; rádiós

és televíziós szórakoztatás; rádió- éstelevízióprogramok készítése; digitális fotószolgáltatás; fényképezés;

fotóriportok készítése; riporteri szolgáltatások; videofilmezés; mikrofilmezés; fordítói szolgáltatások; on-line

konferenciák szervezése és lebonyolítása; (nem letölthető) digitáliszene nyújtása (elérhetővé tétele) internet útján;

 (nem letölthető) digitális zene nyújtása (elérhetővé tétele) internetes weboldalakról.

 ( 210 ) M 12 04637

 ( 220 ) 2012.12.21.

 ( 731 )  GROUPE AUCHAN, Croix (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; reklámszövegek publikálása; levélreklám; plakátragasztás; reklámügynökségek; reklámidő

kölcsönzése hírközlési médián; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; üzletvezetés;

segítségnyújtás üzletvezetéshez;szakvéleményadás gazdasági ügyekben; üzleti tanácsadás, információ vagy

tájékoztatás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; költöztetőszolgálat vállalkozások számára; irodai
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tevékenység, titkársági szolgáltatások; könyvelés; munkaerő-toborzás;konzultáció személyzeti kérdésekben;

irodagépek és készülékek kölcsönzése (távközlési berendezések és számítógépek kivételével); automaták

kölcsönzése; újság-előfizetések intézése; elektronikus újság-előfizetések intézése; telefon-előfizetések

intézése;mobil telefon előfizetések, személyhívó szolgáltatások intézése; előfizetések intézése távközlési

szolgáltatásokhoz, világméretű számítógépes hálózat (Internet) szolgáltatásokhoz vagy priváthálózathoz

(intranet), távközlési számítógépes hálózathoz vagyadattovábbítási hálózathoz való hozzáférést biztosító

szolgáltatóhoz; adatbázis vagy multimédia szerverközpont előfizetések intézése; telematikai szolgáltatások

előfizetésének intézése; előfizetések intézése telematikai szolgáltatásokra, telematikaieszközöket alkalmazó

adatátviteli szolgáltatásokra; előfizetés számítógépes hálózathoz vagy adatközlő hálózathoz való hozzáférést

biztosító központi szolgáltatásra; előfizetés televízió, rádió, videofelvételekre, hangfelvételekre,

audiovizuálisprogramokra; előfizetés számítógépes adatbázisra; távközlési és multimédia hálózatok üzletvezetése

és felügyelete; kereskedelmi segítségnyújtás távközlési hálózatok működtetése és felügyelete területén;

export-import ügynökségek; kereskedelmi információsügynökségek; önköltség elemzés; piaci tanulmányozás;

piackutatás; közvéleménykutatás; árösszevetési szolgáltatások; statisztikák összeállítása; közönségszolgálat;

árverések; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokra,nevezetesen eladási

propaganda; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése;

kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése kereskedelmi vagy reklámcélokra; szállodai üzletvezetés;

számítógépesnyilvántartások kezelése; információknak számítógépes adatbázisokba való összegyűjtése és

rendezése; adatkutatás számítógépes nyilvántartásokban mások részére; iratmásolás; mások javára, különböző

áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását),amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy megfelelően

megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat, valamint szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi

értékesítés, katalógusból levélben történő értékesítés, vagy Internet vagy mindenelektronikus média útján történő

kis- és nagykereskedelmi távmegrendelés céljára az alábbi termékek tekintetében: mezőgazdasági, kertészeti és

erdészeti vegyi termékek (gombaölő szerek, gyomirtó szerek, rovarirtó szerek és parazitaölő szerekkivételével),

tartósítószerek virágokhoz, vegyi termékek bőr és textilanyagok vízhatlanításához, vegyi termékek textilanyagok

élénkítésére, műtrágyák, termőföld, cserzőanyagok, ragasztók ipari célra, ragasztószerek, ragasztások

szétválasztására szolgálótermékek, facellulóz, hígítók lakkokhoz, fényérzékeny filmek exponálás nélkül, fagyálló

anyagok, fékfolyadékok, aceton, sósav, desztillált víz, savas víz akkumulátorok feltöltésére, hidrogén-peroxid,

színezékek, festékek és lakkok (szigetelőkkivételével), bevonóanyagok (festékek), tonerpatronok nyomtatókhoz

és fénymásolókhoz, rozsda elleni és fakonzerváló védőszerek, hígítók és kötőanyagok festékekhez, lakkokhoz és

mázolóanyagokhoz, festőanyagok, gitt üvegeseknek, fehérítőkészitmények és másanyagok mosodai célra,

tisztító-, fényesítő, zsírtalanító és súrolószerek és termékek, kálium-hipoklorit oldat, folteltávolító szerek,

lágyítószerek, kékítőszerek, festékeltávolító termékek, csiszolópapír, rozsdaeltávolító szerek, lemaróanyagok,

kazánkőeltávolító szerek háztartási használatra, tisztítószerek nem a termelési eljárás során való és nem

gyógyászati felhasználásra, készítmények szennyvízcsatornák tisztításához, padlófényesítő viaszok, cipőviaszok,

ablaktisztító folyadékok, szappanok,parfümök, toalett vizek, dezodorok személyes használatra (illatszerek),

kozmetikumok, hajápoló termékek, hajfestékek, samponok, fogkrémek, szájápoló szerek nem gyógyászati célra,

szőrtelenítő szerek, sminktermékek és sminklemosó termékek, borotválkozószerek, borotvaszappanok,

toalettszerek, körömlakkok és körömlakklemosók, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmények

fürdéshez és napozáshoz, fogprotézisek fényezésére és tisztítására szolgáló készítmények, kozmetikai

vattapálcikák, vattakozmetikai használatra, kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők, napvédő

készítmények (barnító kozmetikai termékek), samponok kedvtelésből tartott állatoknak, füstölők, illatosított fa,

potpurrik, ipari olajok és zsírok, kenőanyagok, üzemanyagok(beleértve a motorbenzint is), motorolajok,

üzemanyagok, diesel olajok, gyertyák és kanócok (világításhoz), gyertyák, illatosított gyertyák, tűzgyújtók,

tüzelési brikett, denaturált szesz, faszén (tüzelőanyag), tüzelőfa, zsír bőrökhöz, gyógyszerészeti,állatgyógyászati

termékek, gyógyászati és intim higiéniai termékek, elsősegély ládák, diétás anyagok, italok, élelmiszerek

gyógyászati célra, fogyasztó készítmények gyógyászati célra, gyógyszeres infúziók, gyógyteák,

vitaminkészítmények, nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra, táplálék kiegészítők gyógyászati
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célra, ásványi táplálék kiegészítők, bébiételek és tejes liszt csecsemők részére, fogászati mintázó anyagok,

fogászati protézisragasztók, fertőzésgátló szerek,fertőtlenítőszerek orvosi és higiéniai célra nem szappan

formájában, égés elleni szerek, napvédő készítmények (leégés elleni készítmények), nedvszívó tampon,

egészségügyi kötszerek, kendők, betétek és nadrágok, menstruációs tamponok, párnák szoptatáshoz,fertőtlenítő

készítmények, dezodorok nem személyes használatra, oldatok kontaktlencsékhez, légtisztító készítmények, rovar-

gomba- és gyomirtó készítmények, nyakörvek állatoknak paraziták ellen, rovarriasztó szerek kutyáknak, állatok

lemosására szolgálószerek, építőanyagok fémből, fémlétrák, nem mechanikus orsók (fémből) flexibilis

csövekhez, széfek, nem elektromos kábelek és vezetékek fémből, nem elektromos fémzárak, fémtömegcikkek,

fémcsövek, fémláncok, fémgyűrűk, csuklópántok fémből, tűzbakok,tűzellenzők fémből, kulcsok, lakatok, leveles

ládák fémből, szerszámos ládák fémből, üres, fémfonal kötözési célokra, antennavezetékek, fémdobozok, -ládák,

-szekrények, -kosarak és -tárolók, alumíniumlemezek, ruhaakasztók fémből, sátorcövekek fémből,seprűnyelek

fémből, zárókupakok palackokhoz fémből, rögzített törülközőadagolók, rendszámtáblák fémből, csengők,

művészeti tárgyak fémből, szerszámgépek, mechanikusan működtetett kéziszerszámok, motorok (szárazföldi

járműmotorok kivételével),gyújtógyertyák robbanómotorokhoz, elektromos kézi fúrógépek, elektromos kések,

vésők és ollók, elektromos ragasztópisztolyok, festőpisztolyok, gázzal működő forrasztólámpák és -pákák,

fűnyíró gépek, mechanikus csévélők flexibilis csövekhez, légpumpákakváriumokba, elektromechanikus

élelmiszer- és italgyártó gépek, elektromos konyhai robotok és gépek, mosó- és mosogató gépek, centrifugák,

porszívók, zsákok porszívókhoz, elektromos parkettafényesítő gépek, elektromos cipőfényesítő gépek,

elektromostisztító gépek és berendezések, varró- és kötőgépek, kézzel működtetett kéziszerszámok és eszközök,

nem elektromos vágóeszközök, villák, kanalak, nem villantókanalak és nem gyógyszerek beadásához,

vágófegyverek, ollók, nyesőollók, fűrészek, csavarhúzók,metszőollók, kacsozókések, kézzel működtetett

kéziszerszámok és eszközök kertészkedéshez, gereblyék, lapátok, csákányok, ásók, fogók, kalapácsok, (kézzel

működtetett) fűnyírók, készülékek növényi paraziták irtására, rovarirtó permetezők, mechanikuseszközök élelem

aprítására, darabolására, nem elektromos konzervnyitók, diótörők, borotvák, borotvapengék, körömcsipeszek és

körömreszelők, körömvágók, manikűr- és pedikűrkészletek, elektromos és nem elektromos hajnyírógépek

személyes használatra,elektromos és nem elektromos szőrtelenítőkészülékek, szőrtelenítő csipeszek, tudományos

(nemgyógyászati) célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentőberendezések és felszerelések, elektromos energia vezetésére,

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

anyagok elektromos vezetékekhez (elektromos huzalok, kábelek), elektromoskapcsolók, dugaszolóaljzatok,

biztosítékok, fedelek elektromos dugaszolóaljzatokhoz, elektromos elemek, telepek világításhoz, villanyvasalók,

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

adathordozók,hanglemezek, mágneses és optikai lemezek, audio és video kompaktlemezek, videoszalagok,

faxgépek, telefonkészülékek, telefonadapterek, akkumulátortöltők telefonokhoz, tokok, tartók és dobozok

mobiltelefonokhoz és telefonkészülékekhez, üzenetrögzítők,antennák, vetítőberendezések és vásznak,

villanólámpák (fényképészet), exponált filmek, speciális tokok fényképészeti készülékekhez és műszerekhez,

diktafonok, regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és

számítógépek,számítógép-perifériák, számítógépes szoftverek, floppylemezek, modemek, elektronikus

határidőnaplók, játékgépek kizárólag televízió készülékkel való használatra, különálló elektronikus kijelzők vagy

monitorok, videó játékkazetták, binokuláris távcsövek,szemüvegek, szemüvegtokok, memóriakártyák, intelligens

mikro kártyák, mágneskártyák, telefonkártyák, iránytűk, úszóövek és -mellények, búvárálarcok, búvárruhák,

mérlegek, védősisakok, védőeszközök személyek balesetvédelmére, balesetvédelmi hálók,védőruhák balesetek,

sugárzás és tűz ellen, barométerek, szeszfokolók, tűzoltókészülékek, homokórák, elektromos zárak, elektromos

ajtócsengők, riasztóberendezések, díszítőmágnesek, orvosi, fogászati és állatorvosi készülékek és eszközök,

inhalálókészülékek, varratanyagok, óvszerek, cumisüvegek, cumisüveg cumik, cumik csecsemők számára, orvosi

hőmérők, világító-, fűtő, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító- szellőztető, légkondicionáló, fertőtlenítő, vízellátó

berendezések, egészségügyiberendezések, légfrissítő és -tisztító berendezések, elektromos ventillátorok

személyes használatra, víztisztító készülékek, sterilizátorok, konyhai elszívó ernyők, sütőnyársak, jégtartó

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M464



dobozok, sütők, gázgyújtók, kenyérpirítók, elektromos kávéfőzőgépek, elektromos olajsütők, jégkészítő gépek,

hajszárítók, elektromos ruhaszárító gépek, lábmelegítők, villanykörték és villanylámpák, fényszórók és lámpák

járművekhez, járművek, szárazföldi, légi vagy vízi helyváltoztató eszközök, kerékpárok, billentőstehergépkocsik,

utánfutók (járművek), napellenzők gépkocsikba, szélvédőtörlők, visszapillantó tükrök, belső gumiabroncs tömlők,

gumiabroncsok, fejtámaszok és biztonsági övek járműüléshez, biztonsági ülések gyermekek részére járművekben,

kerékpárpumpák,babakocsik, rollerek, védőhuzatok járművekhez, üléshuzatok járművekhez, csomagtartók,

kerékpárállványok, síléctartók gépkocsikhoz, babakocsik, lopásgátló szerkezetek járművekhez, bevásárlókocsik,

talicskák, lőfegyverek, lőszerek és lövedékek,robbanószerek, tűzijátékok, petárdák, karabélytokok,

könnygázfegyverek, önvédelmi spray, vállszíjak fegyverekhez, tölténytáskák, jelzőrakéták, ékszerek, nemes

fémből készült ékszertartók, ékszerdobozok, órák és más időmérő eszközök, karórák és

óraszíjak,mandzsettagombok, nyakkendőtűk, kulcskarikák és hozzájuk tartozó díszek, nemesfémből készült

dobozok, szobrocskák, nippek nemesfémből, műalkotások nemesfémből vagy drágakőből, hangszerek és

hangszerek alkotórészei, zenélődobozok, nyergek hangszerekhez,hegedűlábak, hangvillák, hangszertokok, papír,

karton (nyers, félkész állapotban vagy papíripari használatra), kartonkötések, csomagolásra szolgáló papír- vagy

műanyag zsákok, zacskók vagy papírok, ívek(papíráruk), nyomtatványok, könyvkötészeti anyagok,fényképek,

papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, anyagok művészek részére, ecsetek, festékkészletek

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

kivételével),iskolaszerek (papíráruk), borítékok, irattartók, albumok, könyvek, folyóiratok, almanachok, brosúrák,

vékony fűzött könyvek, naptárak, litográfiák, metszetek, festmények, poszterek, földrajztérképek, újságok, irodai

bélyegzőgépek, sminkeltávolító kendőkpapírból, papírból vagy cellulózból készült eldobható nadrágpelenkák,

papír kávé filterek, matricák, (papír vagy műanyag) szemeteszsákok, zacskók mikrohullámú sütéshez, cégtáblák

papírból vagy kartonból, egészségügyi papír, asztalneműk papírból,papírtörlők, papír zsebkendők, üdvözlőlapok,

levelezőlapok, szabásminták, rózsafüzérek, főldgömbök, kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám, vízhatlan

tömítések vagy szigetelések, tömítőgyűrűk, félkész műanyagtermékek, tömítő-, kitőmő- ésszigetelőanyagok,

rugalmas csövek, nem fémből, locsolócsövek, üveggyapot szigeteléshez, hangszigetelő anyagok, vakításgátló

filmek ablakokra, szigetelő kesztyűk, szigetelő lakkok, papírok, tapaszok, szövetek és festékek, tömítőanyagok

csatlakozásokhoz,zacskók csomagoláshoz gumiból, gyűrűk, dugók gumiból, elasztikus vagy műanyag szálak nem

textilipari használatra, bőr és bőrutánzat, nyersbőrök, irhák, utazóládák, utazótáskák és bőröndök, esernyők,

napernyők és sétapálcák, ostorok, hámok, nyergesáruk,kézitáskák, strandtáskák, táskák, utazókészletek és

kofferek, piperetáskák (üresen), kozmetikai készletdobozok, bevásárló hálók és táskák, hátitáskák, sporttáskák

(kivéve azokat,amelyek a termék tárolására szolgálnak), kerekekkel ellátottbevásárlótáskák, ruhatáskák

utazáshoz, iskolatáskák, irattárcák, névjegytartók, kártyatartók, aktatáskák, kulcstartók (bőrből), pénztárcák,

(üres) szerszámtáskák bőrből, kalapdopozok bőrből, kenguru, hevedertáskák, gyermekek hordozására, nyakörvek

ésruhák állatoknak, építőanyagok, nem fémből, cement, bevonatok, gipsz, faanyag építéshez, burkoláshoz, tégla,

ablaküveg, merevcsövek, nem fémből, építésre, burkolatok építményekhez, padlóburkoló mozaiklapok, nem

fémből, kémények, nem fémből, ablakok ésajtók, nem fémből, külső redőnyök, nem fémből, nem

textilanyagokból, úszómedencék, vízvezetékek, nem fémből, mobil épületek, nemfémből, akvárium szerkezetek,

bútorok, árubemutató állványok, tükrök, keretek (nem építkezési célra), művészeti tárgyak fából,viaszból,

gipszből, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból,

kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és mindezek pótanyagaiból vagy műanyagból, kosarak, nem

fémből, csomagolótartályokműanyagból, fa vagy műanyag dobozok, házak és fekhelyek lakásban tartott

kisállatoknak, kaparófa cicáknak, hirdetőtáblák, munkapadok, hímző rámák, rendszámtáblák nem

fémből,cégtáblák, cégérek fából vagy műanyagból, házszámtáblák fémből, nemvilágítóak,nem fém és nem

elektromos lakatosipari termékek, zsanérok, csapok nem fémből, állókák kisgyermekeknek, bölcsők,

gyermekjárókák, járólapok nem fémből, ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével, kemping hálózsákok, vánkosok,

párnák, fejpárnák,hengerpárnák, matracok, vállfák, ruhaakasztók, ruhavédőhuzatok, függőnykarikák,

függönyrudak, függönyakasztók, ajtókilincsek nem fémből, rögzített törülközőadagolók nem fémből,

palackállványok, palackdugók, seprűnyelek nem fémből, esernyőtartók, létrákfából vagy műanyagból, ételdíszek
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műanyagból, szívószálak, lemezes belsőfüggönyök, próbababák, legyezők, nem elektromos eszközök és tárolók

háztartási vagy konyhai használatra, fésűk és szivacsok, kefék (ecsetek kivételével), seprők, lapos csészék,tálkák,

kefegyártáshoz használt anyagok, takarítószerek, acélgyapot, háztartási kesztyűk, tisztítórongyok, szarvasbőr

tisztítási célokra, üveg, porcelán és fajansz eszközök konyhai és asztali edénynemű céljára, konyhai

edénykészletek, kulacsok, nemelektromos hordozható hűtőtáskák, edények, vázák, gyertyatartók, piknikkosarak

edénnyel, dugóhúzók, üvegnyitók, szappan- és egészségügyi papír adagolók, egészségügyipapír-tartók,

éjjeliedények, ruhaszárító állványok, ruhacsipeszek, szemetesládák,vasalóállványok és huzatok

vasalóállványokhoz, izotermikus zsákok, rovarcsapdák, virágcserepek, virágcserépburkolók nem papírból,

alomtálcák lakásban tartott kis állatoknak, alomdobozok, ketrecek kedvtelésből tartott állatoknak, fésűk

állatoknak,öntözőeszközök, szappandobozok, parfümpermetezők, kertészeti kesztyűk, fogpiszkálók,

borotvaecsetek, fogkefék, fogselymek, kozmetikai parfümszórók, hordozható eszközök, bébifürdőkádak,

piperetáskák, cipőkanalak, malacperselyek nem fémből, művészetitárgyak porcelánból, terrakottából vagy

üvegből, kötelek (nem gumiból, nem teniszütőkhöz, sem hangszerekhez), zsinegek, sátrak, ponyvák (nem

mentéshez és nem babakocsikhoz), vitorlák, vitorlázat, zsákok és zacskók csomagoláshoz textilanyagokból,

zsákokömlesztett áruk szállítására és tárolására, tömőanyagok (nem gumiból vagy műanyagból), halászhálók,

függőágyak, kötözőfonalak, nem fémből, fonalak textilipari használatra, gyapjúfonal, elasztikus vagy

műanyagszálak textilipari használatra, szövetek,ágyneműk, háztartási lenvászon, asztalterítők nem papírból,

vászonnemű fürdéshez (a ruházat kivételével), falikárpitok, tapéták textilanyagokból, hálózsákok, kozmetikai

kendők textilből, szúnyoghálók, háztartási lenvászon, szövött címkék, textilredőnyök,textilzsebkendők, ruházat,

övek, kesztyűk (ruházat), nadrágtartók, kalapok, lábbelik, zoknik, harisnyák, harisnyanadrágok, cipők (kivéve az

ortopédcipőket), papucsok, csizmák, cipőtalpbetétek, strandcipők, sícipők, sportcipők, sapkák,

fürdőtrikók,úszónadrágok és fürdőruhák, sportruházat (kivéve a merülő sportruházatot), alvómaszkok, rövidáru (a

fonalak kivételével), paszományáruk, csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok, gombok, ruhakapcsok és

fűzőlyukak, gombostűk és tűk, művirágok ésműgyümölcsök, díszjelvények, kitűzők, kalapdíszek, nem

emesfémből, hajdíszek, hajtűk és hajcsatok, hullámcsatok, parókák, húzózárak, cipőfűzők, hőre tapadó foltok

díszítésre vagy textiláruk javítására (rövidáruk), varródobozok, szőnyegek, takarók,gyékények, linóleumok,

padlóburkolatok (kövezés és festékek kivételével), tapéták nem textilanyagból, szőnyegek gépkocsikba,

fürdőszabai kilépő szőnyegek, tornaszőnyegek, csúszásmentes gyékények, műgyep, játékok, játékszerek, trükkös

játékok, karácsonyfadíszek (kivéve a világítási cikkeket és cukorkaféléket), tárgyak társastánchoz, karneváli

álarcok, játéksárkányok, játékkártyák, testnevelési és sportcikkek (úszási cikkek, ruházat, szőnyegek és lábbelik

kivételével), horgászbotok, eszközöktestgyakorláshoz és tornafelszerelések, játékszerek kedvtelésből tartott

állatoknak, érmebedobásos játékautomaták, játékok és játékgépek, amelyek nemcsak televízió készülékkel,

kijelzővel vagy monitorral használhatók, hús, hal-, baromfi- és vadhús,hentesáru, gyümölcsök, tartósított,

szárított, fagyasztott és főtt gombák és zöldségek, gyümölcspépek és saláták, zöldségsaláták, hús-, hal-, zöldség-

és gyümölcskonzervek, dzsemek, lekvárok, kompótok, étkezési zselé, virágporkészítmények

(élelmiszer),algakivonatok étkezésre, tartósított szójabab étkezésre, fehérjék emberi fogyasztásra, levesek, tojás,

tej, vaj, tejföl, joghurt, sajtok és más tejtermékek, étkezési olajok és zsírok, burgonyaszirom, kávé, tea, kakaó,

csokoládé, csokoládétermékek, kávé,tea, kakaó, csokoládé alapú italok, nem gyógyászati infúziók, cukor,

természetes édesítőszerek, rizs, tápióka, szágó, száraztészták, búzadara, liszt és gabonakészítmények, kenyér,

tésztafélék, cukrászkészítmények, édességek, cukorkaáru, étkezési jég,méz, nem illóolaj aromák, élesztő, só,

mustár, ecet, szószok, salátaöntetek, ketchup, majonéz, ízesítőszerek, fűszerek, konzervált kerti füvek, jégfrissítő

italokhoz, ételekhez, szendvicsek, pizzák, mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek (nemfeldolgozott, nem

átalakított), magvak (vetőmagvak), természetes gyep, friss gyümölcs és zöldség, friss gomba, friss kerti füvek, élő

rákok, keménytestűek, vetőmagvak, fák, cserjék, élő növények és virágok, karácsonyfák, táplálékok és italok

állatoknak,termékek állati alomhoz, élő horgászcsalétkek, élőállatok, sörök, vizek, alkoholos italok (sörök

kivételével), dohány, dohányzási cikkek, gyufák, öngyújtók, cigaretta- és szivardobozok és -tartók, zsebben

hordozható eszközök cigarettasodráshoz, cigarettafilterek, cigarettatálcák, szivarvágók, cigarettapapírok, pipák,

 pipatisztítók.
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 36    Biztosítások; baleset és tűzkár elleni biztosítások; életbiztosítások; takarékpénztárak; bank-, pénz- és

monetáris ügyletek; telebankszolgáltatások; portfóliókezelés; adósságbehajtási szolgáltatások; hitelirodák;

részletre vásárlások finanszírozása;finanszírozási és kölcsönzési szolgáltatások; zálogkölcsönzés; alkuszi

tevékenység; faktorálás; pénzalapok elektronikus átutalása; elektronikus fizetési szolgáltatások; pénzügyi előnyt

nyújtó bankkártya, hitelkártya, terhelő- és fizetőkártya és máskártya és csekkszolgáltatások; interneten vagy más

távközlési hálózaton elérhető on-line bankszolgáltatások, beleértve a mobiltelefon útján történő szolgáltatásokat

is; árkedvezményre jogosító kuponok kibocsátása; pénzváltás; utazási csekkek éshitellevelek kibocsátása;

csekkek hitelességének ellenőrzése; széf letéti szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; kölcsönös támogatási

alapok és beruházások; pénzügyi elemzések; adóval kapcsolatos becslések; pénzügyi és biztosítási

tanácsadás;jótékonysági alapok létrehozása; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlanok, lakások vagy

irodák kezelése, bérlete és értékbecslése; bérleti díj behajtás; mezőgazdasági ingatlanok bérlete; ingatlanok

bérlete; ingatlanbecslés; régiségek, műtárgyak,ékszerek és bélyegek értékbecslése; numizmatikai értékbecslés;

 pénzügyi szponzorálás.

 37    Építés; épületek, üzemek, kiállítási standok és üzletek építése; építésre és javításra vonatkozó tájékoztatás;

hajóépítés; épületek takarítása; épületek bontása; épületek szigetelése; nem mezőgazdasági célú féregirtás;

patkányirtás, fertőtlenítés;fényképészeti készülékek javítása; biztonsági zárak javítása; légkondicionáló

berendezések, irodagépek, számítógépek, fűtőberendezések, bojlerek, égőfejek, hűtőberendezések, elektromos

berendezések, elektromos háztartási berendezések, gépek, bútorok,felvonók, telefonok, raktárak üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; úszómedencék karbantartása; ajtók és ablakok beszerelése; konyhák

felszerelése; tűzriasztó és betörésgátló berendezések felszerelése és javítása; bulldózerek, daruk

(építkezésiterületen), tisztítógépek, építőipari gépek bérlése; repülőgépek karbantartása és javítása; műhógyártó

szolgáltatások; fehérneműtisztítás, cipészmunkák, cipőjavítás; ruhajavítás; órajavítás; külső és belső festési,

vakolási, vízvezeték szerelési,tapétázási szolgáltatások; kőműves munkák; ablaktisztítás; bútorasztalos munkák

(javítás); jelek festése vagy javítása; késélezés; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása

(javítása); kéményseprés; kőbányák kiaknázása; bányaművelés;járműjavítő műhelyek (üzemanyagutántöltés és

 karbantartás); járművek karbantartása, javítása és tisztítása; segítségnyújtás elromlott járművekhez (javítás).

 41    Oktatás; képzés; gyakorlati képzés (szemléltetés); képzés és oktatás a programozás, telepítés, működtetés,

számítógép karbantartás, telefon, távközlési berendezések területén; szórakoztatás; múzeumi szolgáltatások

(bemutatók, kiállítások); vidámparkiszolgáltatások; állatidomítás; sporttevékenységek; egészségklub

szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek szervezése; klubszolgáltatások (szórakozás vagy

oktatás); kulturális tevékenységek; könyvek, újságok publikálása; nemreklámszövegek publikálása;

könyvkölcsönzés; elektronikus desktop kiadói tevékenység; e-könyvek és on-line újságok publikálása; nem

letölthető elektronikus kiadványok nyújtása; elektronikus könyvtárszolgáltatások elektronikus információk, audió

vagyvideó információk és adatok, játékok és szórakoztatás nyújtására; on-line játékszolgáltatások nyújtása

számítógépes hálózatról; sorsjátékok szervezése; zeneszerzési szolgáltatások; videoszalag vágás; show-műsorok

és filmek gyártása; mozifilmek, videofelvevők, televíziós készülékek, videoszalagok, hanglemezek,

hangfelvételek, audioberendezések, videokamerák, video felvevők, rádió és televíziókészülékek, mozifilm

vetítőberendezések, filmkamerák és felszerelések, színházi díszletek kölcsönzése;sportfelszerelések kölcsönzése

(a járművek kivételével), könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; versenyek szervezése oktatás vagy

szórakoztatás területén; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kiállítások

szervezésekulturális vagy oktatási céllal; helyfoglalás show-műsorokra, szórakoztató, sport vagy kulturális

eseményekre; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); oktatási vagy szórakoztatási tárgyú információk; rádiós

és televíziós szórakoztatás; rádió- éstelevízióprogramok készítése; digitális fotószolgáltatás; fényképezés;

fotóriportok készítése; riporteri szolgáltatások; videofilmezés; mikrofilmezés; fordítói szolgáltatások; on-line

konferenciák szervezése és lebonyolítása; (nem letölthető) digitáliszene nyújtása (elérhetővé tétele) internet útján;

 (nem letölthető) digitális zene nyújtása (elérhetővé tétele) internetes weboldalakról.

 ( 210 ) M 12 04638
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 ( 220 ) 2012.12.21.

 ( 731 )  GROUPE AUCHAN, Croix (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; reklámszövegek publikálása; levélreklám; plakátragasztás; reklámügynökségek; reklámidő

kölcsönzése hírközlési médián; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; üzletvezetés;

segítségnyújtás üzletvezetéshez;szakvéleményadás gazdasági ügyekben; üzleti tanácsadás, információ vagy

tájékoztatás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; költöztetőszolgálat vállalkozások számára; irodai

tevékenység, titkársági szolgáltatások; könyvelés; munkaerő-toborzás;konzultáció személyzeti kérdésekben;

irodagépek és készülékek kölcsönzése (távközlési berendezések és számítógépek kivételével); automaták

kölcsönzése; újság-előfizetések intézése; elektronikus újság-előfizetések intézése; telefon-előfizetések

intézése;mobil telefon előfizetések, személyhívó szolgáltatások intézése; előfizetések intézése távközlési

szolgáltatásokhoz, világméretű számítógépes hálózat (Internet) szolgáltatásokhoz vagy priváthálózathoz

(intranet), távközlési számítógépes hálózathoz vagyadattovábbítási hálózathoz való hozzáférést biztosító

szolgáltatóhoz; adatbázis vagy multimédia szerverközpont előfizetések intézése; telematikai szolgáltatások

előfizetésének intézése; előfizetések intézése telematikai szolgáltatásokra, telematikaieszközöket alkalmazó

adatátviteli szolgáltatásokra; előfizetés számítógépes hálózathoz vagy adatközlő hálózathoz való hozzáférést

biztosító központi szolgáltatásra; előfizetés televízió, rádió, videofelvételekre, hangfelvételekre,

audiovizuálisprogramokra; előfizetés számítógépes adatbázisra; távközlési és multimédia hálózatok üzletvezetése

és felügyelete; kereskedelmi segítségnyújtás távközlési hálózatok működtetése és felügyelete területén;

export-import ügynökségek; kereskedelmi információsügynökségek; önköltség elemzés; piaci tanulmányozás;

piackutatás; közvéleménykutatás; árösszevetési szolgáltatások; statisztikák összeállítása; közönségszolgálat;

árverések; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokra,nevezetesen eladási

propaganda; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése;

kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése kereskedelmi vagy reklámcélokra; szállodai üzletvezetés;

számítógépesnyilvántartások kezelése; információknak számítógépes adatbázisokba való összegyűjtése és

rendezése; adatkutatás számítógépes nyilvántartásokban mások részére; iratmásolás; mások javára, különböző

áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását),amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy megfelelően

megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat, valamint szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi

értékesítés, katalógusból levélben történő értékesítés, vagy Internet vagy mindenelektronikus média útján történő

kis- és nagykereskedelmi távmegrendelés céljára az alábbi termékek tekintetében: mezőgazdasági, kertészeti és

erdészeti vegyi termékek (gombaölő szerek, gyomirtó szerek, rovarirtó szerek és parazitaölő szerekkivételével),

tartósítószerek virágokhoz, vegyi termékek bőr és textilanyagok vízhatlanításához, vegyi termékek textilanyagok

élénkítésére, műtrágyák, termőföld, cserzőanyagok, ragasztók ipari célra, ragasztószerek, ragasztások

szétválasztására szolgálótermékek, facellulóz, hígítók lakkokhoz, fényérzékeny filmek exponálás nélkül, fagyálló

anyagok, fékfolyadékok, aceton, sósav, desztillált víz, savas víz akkumulátorok feltöltésére, hidrogén-peroxid,

színezékek, festékek és lakkok (szigetelőkkivételével), bevonóanyagok (festékek), tonerpatronok nyomtatókhoz

és fénymásolókhoz, rozsda elleni és fakonzerváló védőszerek, hígítók és kötőanyagok festékekhez, lakkokhoz és

mázolóanyagokhoz, festőanyagok, gitt üvegeseknek, fehérítőkészitmények és másanyagok mosodai célra,

tisztító-, fényesítő, zsírtalanító és súrolószerek és termékek, kálium-hipoklorit oldat, folteltávolító szerek,

lágyítószerek, kékítőszerek, festékeltávolító termékek, csiszolópapír, rozsdaeltávolító szerek, lemaróanyagok,

kazánkőeltávolító szerek háztartási használatra, tisztítószerek nem a termelési eljárás során való és nem

gyógyászati felhasználásra, készítmények szennyvízcsatornák tisztításához, padlófényesítő viaszok, cipőviaszok,
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ablaktisztító folyadékok, szappanok,parfümök, toalett vizek, dezodorok személyes használatra (illatszerek),

kozmetikumok, hajápoló termékek, hajfestékek, samponok, fogkrémek, szájápoló szerek nem gyógyászati célra,

szőrtelenítő szerek, sminktermékek és sminklemosó termékek, borotválkozószerek, borotvaszappanok,

toalettszerek, körömlakkok és körömlakklemosók, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmények

fürdéshez és napozáshoz, fogprotézisek fényezésére és tisztítására szolgáló készítmények, kozmetikai

vattapálcikák, vattakozmetikai használatra, kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők, napvédő

készítmények (barnító kozmetikai termékek), samponok kedvtelésből tartott állatoknak, füstölők, illatosított fa,

potpurrik, ipari olajok és zsírok, kenőanyagok, üzemanyagok(beleértve a motorbenzint is), motorolajok,

üzemanyagok, diesel olajok, gyertyák és kanócok (világításhoz), gyertyák, illatosított gyertyák, tűzgyújtók,

tüzelési brikett, denaturált szesz, faszén (tüzelőanyag), tüzelőfa, zsír bőrökhöz, gyógyszerészeti,állatgyógyászati

termékek, gyógyászati és intim higiéniai termékek, elsősegély ládák, diétás anyagok, italok, élelmiszerek

gyógyászati célra, fogyasztó készítmények gyógyászati célra, gyógyszeres infúziók, gyógyteák,

vitaminkészítmények, nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra, táplálék kiegészítők gyógyászati

célra, ásványi táplálék kiegészítők, bébiételek és tejes liszt csecsemők részére, fogászati mintázó anyagok,

fogászati protézisragasztók, fertőzésgátló szerek,fertőtlenítőszerek orvosi és higiéniai célra nem szappan

formájában, égés elleni szerek, napvédő készítmények (leégés elleni készítmények), nedvszívó tampon,

egészségügyi kötszerek, kendők, betétek és nadrágok, menstruációs tamponok, párnák szoptatáshoz,fertőtlenítő

készítmények, dezodorok nem személyes használatra, oldatok kontaktlencsékhez, légtisztító készítmények, rovar-

gomba- és gyomirtó készítmények, nyakörvek állatoknak paraziták ellen, rovarriasztó szerek kutyáknak, állatok

lemosására szolgálószerek, építőanyagok fémből, fémlétrák, nem mechanikus orsók (fémből) flexibilis

csövekhez, széfek, nem elektromos kábelek és vezetékek fémből, nem elektromos fémzárak, fémtömegcikkek,

fémcsövek, fémláncok, fémgyűrűk, csuklópántok fémből, tűzbakok,tűzellenzők fémből, kulcsok, lakatok, leveles

ládák fémből, szerszámos ládák fémből, üres, fémfonal kötözési célokra, antennavezetékek, fémdobozok, -ládák,

-szekrények, -kosarak és -tárolók, alumíniumlemezek, ruhaakasztók fémből, sátorcövekek fémből,seprűnyelek

fémből, zárókupakok palackokhoz fémből, rögzített törülközőadagolók, rendszámtáblák fémből, csengők,

művészeti tárgyak fémből, szerszámgépek, mechanikusan működtetett kéziszerszámok, motorok (szárazföldi

járműmotorok kivételével),gyújtógyertyák robbanómotorokhoz, elektromos kézi fúrógépek, elektromos kések,

vésők és ollók, elektromos ragasztópisztolyok, festőpisztolyok, gázzal működő forrasztólámpák és -pákák,

fűnyíró gépek, mechanikus csévélők flexibilis csövekhez, légpumpákakváriumokba, elektromechanikus

élelmiszer- és italgyártó gépek, elektromos konyhai robotok és gépek, mosó- és mosogató gépek, centrifugák,

porszívók, zsákok porszívókhoz, elektromos parkettafényesítő gépek, elektromos cipőfényesítő gépek,

elektromostisztító gépek és berendezések, varró- és kötőgépek, kézzel működtetett kéziszerszámok és eszközök,

nem elektromos vágóeszközök, villák, kanalak, nem villantókanalak és nem gyógyszerek beadásához,

vágófegyverek, ollók, nyesőollók, fűrészek, csavarhúzók,metszőollók, kacsozókések, kézzel működtetett

kéziszerszámok és eszközök kertészkedéshez, gereblyék, lapátok, csákányok, ásók, fogók, kalapácsok, (kézzel

működtetett) fűnyírók, készülékek növényi paraziták irtására, rovarirtó permetezők, mechanikuseszközök élelem

aprítására, darabolására, nem elektromos konzervnyitók, diótörők, borotvák, borotvapengék, körömcsipeszek és

körömreszelők, körömvágók, manikűr- és pedikűrkészletek, elektromos és nem elektromos hajnyírógépek

személyes használatra,elektromos és nem elektromos szőrtelenítőkészülékek, szőrtelenítő csipeszek, tudományos

(nemgyógyászati) célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentőberendezések és felszerelések, elektromos energia vezetésére,

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

anyagok elektromos vezetékekhez (elektromos huzalok, kábelek), elektromoskapcsolók, dugaszolóaljzatok,

biztosítékok, fedelek elektromos dugaszolóaljzatokhoz, elektromos elemek, telepek világításhoz, villanyvasalók,

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

adathordozók,hanglemezek, mágneses és optikai lemezek, audio és video kompaktlemezek, videoszalagok,

faxgépek, telefonkészülékek, telefonadapterek, akkumulátortöltők telefonokhoz, tokok, tartók és dobozok

mobiltelefonokhoz és telefonkészülékekhez, üzenetrögzítők,antennák, vetítőberendezések és vásznak,
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villanólámpák (fényképészet), exponált filmek, speciális tokok fényképészeti készülékekhez és műszerekhez,

diktafonok, regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és

számítógépek,számítógép-perifériák, számítógépes szoftverek, floppylemezek, modemek, elektronikus

határidőnaplók, játékgépek kizárólag televízió készülékkel való használatra, különálló elektronikus kijelzők vagy

monitorok, videó játékkazetták, binokuláris távcsövek,szemüvegek, szemüvegtokok, memóriakártyák, intelligens

mikro kártyák, mágneskártyák, telefonkártyák, iránytűk, úszóövek és -mellények, búvárálarcok, búvárruhák,

mérlegek, védősisakok, védőeszközök személyek balesetvédelmére, balesetvédelmi hálók,védőruhák balesetek,

sugárzás és tűz ellen, barométerek, szeszfokolók, tűzoltókészülékek, homokórák, elektromos zárak, elektromos

ajtócsengők, riasztóberendezések, díszítőmágnesek, orvosi, fogászati és állatorvosi készülékek és eszközök,

inhalálókészülékek, varratanyagok, óvszerek, cumisüvegek, cumisüveg cumik, cumik csecsemők számára, orvosi

hőmérők, világító-, fűtő, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító- szellőztető, légkondicionáló, fertőtlenítő, vízellátó

berendezések, egészségügyiberendezések, légfrissítő és -tisztító berendezések, elektromos ventillátorok

személyes használatra, víztisztító készülékek, sterilizátorok, konyhai elszívó ernyők, sütőnyársak, jégtartó

dobozok, sütők, gázgyújtók, kenyérpirítók, elektromos kávéfőzőgépek, elektromos olajsütők, jégkészítő gépek,

hajszárítók, elektromos ruhaszárító gépek, lábmelegítők, villanykörték és villanylámpák, fényszórók és lámpák

járművekhez, járművek, szárazföldi, légi vagy vízi helyváltoztató eszközök, kerékpárok, billentőstehergépkocsik,

utánfutók (járművek), napellenzők gépkocsikba, szélvédőtörlők, visszapillantó tükrök, belső gumiabroncs tömlők,

gumiabroncsok, fejtámaszok és biztonsági övek járműüléshez, biztonsági ülések gyermekek részére járművekben,

kerékpárpumpák,babakocsik, rollerek, védőhuzatok járművekhez, üléshuzatok járművekhez, csomagtartók,

kerékpárállványok, síléctartók gépkocsikhoz, babakocsik, lopásgátló szerkezetek járművekhez, bevásárlókocsik,

talicskák, lőfegyverek, lőszerek és lövedékek,robbanószerek, tűzijátékok, petárdák, karabélytokok,

könnygázfegyverek, önvédelmi spray, vállszíjak fegyverekhez, tölténytáskák, jelzőrakéták, ékszerek, nemes

fémből készült ékszertartók, ékszerdobozok, órák és más időmérő eszközök, karórák és

óraszíjak,mandzsettagombok, nyakkendőtűk, kulcskarikák és hozzájuk tartozó díszek, nemesfémből készült

dobozok, szobrocskák, nippek nemesfémből, műalkotások nemesfémből vagy drágakőből, hangszerek és

hangszerek alkotórészei, zenélődobozok, nyergek hangszerekhez,hegedűlábak, hangvillák, hangszertokok, papír,

karton (nyers, félkész állapotban vagy papíripari használatra), kartonkötések, csomagolásra szolgáló papír- vagy

műanyag zsákok, zacskók vagy papírok, ívek(papíráruk), nyomtatványok, könyvkötészeti anyagok,fényképek,

papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, anyagok művészek részére, ecsetek, festékkészletek

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

kivételével),iskolaszerek (papíráruk), borítékok, irattartók, albumok, könyvek, folyóiratok, almanachok, brosúrák,

vékony fűzött könyvek, naptárak, litográfiák, metszetek, festmények, poszterek, földrajztérképek, újságok, irodai

bélyegzőgépek, sminkeltávolító kendőkpapírból, papírból vagy cellulózból készült eldobható nadrágpelenkák,

papír kávé filterek, matricák, (papír vagy műanyag) szemeteszsákok, zacskók mikrohullámú sütéshez, cégtáblák

papírból vagy kartonból, egészségügyi papír, asztalneműk papírból,papírtörlők, papír zsebkendők, üdvözlőlapok,

levelezőlapok, szabásminták, rózsafüzérek, főldgömbök, kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám, vízhatlan

tömítések vagy szigetelések, tömítőgyűrűk, félkész műanyagtermékek, tömítő-, kitőmő- ésszigetelőanyagok,

rugalmas csövek, nem fémből, locsolócsövek, üveggyapot szigeteléshez, hangszigetelő anyagok, vakításgátló

filmek ablakokra, szigetelő kesztyűk, szigetelő lakkok, papírok, tapaszok, szövetek és festékek, tömítőanyagok

csatlakozásokhoz,zacskók csomagoláshoz gumiból, gyűrűk, dugók gumiból, elasztikus vagy műanyag szálak nem

textilipari használatra, bőr és bőrutánzat, nyersbőrök, irhák, utazóládák, utazótáskák és bőröndök, esernyők,

napernyők és sétapálcák, ostorok, hámok, nyergesáruk,kézitáskák, strandtáskák, táskák, utazókészletek és

kofferek, piperetáskák (üresen), kozmetikai készletdobozok, bevásárló hálók és táskák, hátitáskák, sporttáskák

(kivéve azokat,amelyek a termék tárolására szolgálnak), kerekekkel ellátottbevásárlótáskák, ruhatáskák

utazáshoz, iskolatáskák, irattárcák, névjegytartók, kártyatartók, aktatáskák, kulcstartók (bőrből), pénztárcák,

(üres) szerszámtáskák bőrből, kalapdopozok bőrből, kenguru, hevedertáskák, gyermekek hordozására, nyakörvek

ésruhák állatoknak, építőanyagok, nem fémből, cement, bevonatok, gipsz, faanyag építéshez, burkoláshoz, tégla,

ablaküveg, merevcsövek, nem fémből, építésre, burkolatok építményekhez, padlóburkoló mozaiklapok, nem
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fémből, kémények, nem fémből, ablakok ésajtók, nem fémből, külső redőnyök, nem fémből, nem

textilanyagokból, úszómedencék, vízvezetékek, nem fémből, mobil épületek, nemfémből, akvárium szerkezetek,

bútorok, árubemutató állványok, tükrök, keretek (nem építkezési célra), művészeti tárgyak fából,viaszból,

gipszből, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból,

kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és mindezek pótanyagaiból vagy műanyagból, kosarak, nem

fémből, csomagolótartályokműanyagból, fa vagy műanyag dobozok, házak és fekhelyek lakásban tartott

kisállatoknak, kaparófa cicáknak, hirdetőtáblák, munkapadok, hímző rámák, rendszámtáblák nem

fémből,cégtáblák, cégérek fából vagy műanyagból, házszámtáblák fémből, nemvilágítóak,nem fém és nem

elektromos lakatosipari termékek, zsanérok, csapok nem fémből, állókák kisgyermekeknek, bölcsők,

gyermekjárókák, járólapok nem fémből, ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével, kemping hálózsákok, vánkosok,

párnák, fejpárnák,hengerpárnák, matracok, vállfák, ruhaakasztók, ruhavédőhuzatok, függőnykarikák,

függönyrudak, függönyakasztók, ajtókilincsek nem fémből, rögzített törülközőadagolók nem fémből,

palackállványok, palackdugók, seprűnyelek nem fémből, esernyőtartók, létrákfából vagy műanyagból, ételdíszek

műanyagból, szívószálak, lemezes belsőfüggönyök, próbababák, legyezők, nem elektromos eszközök és tárolók

háztartási vagy konyhai használatra, fésűk és szivacsok, kefék (ecsetek kivételével), seprők, lapos csészék,tálkák,

kefegyártáshoz használt anyagok, takarítószerek, acélgyapot, háztartási kesztyűk, tisztítórongyok, szarvasbőr

tisztítási célokra, üveg, porcelán és fajansz eszközök konyhai és asztali edénynemű céljára, konyhai

edénykészletek, kulacsok, nemelektromos hordozható hűtőtáskák, edények, vázák, gyertyatartók, piknikkosarak

edénnyel, dugóhúzók, üvegnyitók, szappan- és egészségügyi papír adagolók, egészségügyipapír-tartók,

éjjeliedények, ruhaszárító állványok, ruhacsipeszek, szemetesládák,vasalóállványok és huzatok

vasalóállványokhoz, izotermikus zsákok, rovarcsapdák, virágcserepek, virágcserépburkolók nem papírból,

alomtálcák lakásban tartott kis állatoknak, alomdobozok, ketrecek kedvtelésből tartott állatoknak, fésűk

állatoknak,öntözőeszközök, szappandobozok, parfümpermetezők, kertészeti kesztyűk, fogpiszkálók,

borotvaecsetek, fogkefék, fogselymek, kozmetikai parfümszórók, hordozható eszközök, bébifürdőkádak,

piperetáskák, cipőkanalak, malacperselyek nem fémből, művészetitárgyak porcelánból, terrakottából vagy

üvegből, kötelek (nem gumiból, nem teniszütőkhöz, sem hangszerekhez), zsinegek, sátrak, ponyvák (nem

mentéshez és nem babakocsikhoz), vitorlák, vitorlázat, zsákok és zacskók csomagoláshoz textilanyagokból,

zsákokömlesztett áruk szállítására és tárolására, tömőanyagok (nem gumiból vagy műanyagból), halászhálók,

függőágyak, kötözőfonalak, nem fémből, fonalak textilipari használatra, gyapjúfonal, elasztikus vagy

műanyagszálak textilipari használatra, szövetek,ágyneműk, háztartási lenvászon, asztalterítők nem papírból,

vászonnemű fürdéshez (a ruházat kivételével), falikárpitok, tapéták textilanyagokból, hálózsákok, kozmetikai

kendők textilből, szúnyoghálók, háztartási lenvászon, szövött címkék, textilredőnyök,textilzsebkendők, ruházat,

övek, kesztyűk (ruházat), nadrágtartók, kalapok, lábbelik, zoknik, harisnyák, harisnyanadrágok, cipők (kivéve az

ortopédcipőket), papucsok, csizmák, cipőtalpbetétek, strandcipők, sícipők, sportcipők, sapkák,

fürdőtrikók,úszónadrágok és fürdőruhák, sportruházat (kivéve a merülő sportruházatot), alvómaszkok, rövidáru (a

fonalak kivételével), paszományáruk, csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok, gombok, ruhakapcsok és

fűzőlyukak, gombostűk és tűk, művirágok ésműgyümölcsök, díszjelvények, kitűzők, kalapdíszek, nem

emesfémből, hajdíszek, hajtűk és hajcsatok, hullámcsatok, parókák, húzózárak, cipőfűzők, hőre tapadó foltok

díszítésre vagy textiláruk javítására (rövidáruk), varródobozok, szőnyegek, takarók,gyékények, linóleumok,

padlóburkolatok (kövezés és festékek kivételével), tapéták nem textilanyagból, szőnyegek gépkocsikba,

fürdőszabai kilépő szőnyegek, tornaszőnyegek, csúszásmentes gyékények, műgyep, játékok, játékszerek, trükkös

játékok, karácsonyfadíszek (kivéve a világítási cikkeket és cukorkaféléket), tárgyak társastánchoz, karneváli

álarcok, játéksárkányok, játékkártyák, testnevelési és sportcikkek (úszási cikkek, ruházat, szőnyegek és lábbelik

kivételével), horgászbotok, eszközöktestgyakorláshoz és tornafelszerelések, játékszerek kedvtelésből tartott

állatoknak, érmebedobásos játékautomaták, játékok és játékgépek, amelyek nemcsak televízió készülékkel,

kijelzővel vagy monitorral használhatók, hús, hal-, baromfi- és vadhús,hentesáru, gyümölcsök, tartósított,

szárított, fagyasztott és főtt gombák és zöldségek, gyümölcspépek és saláták, zöldségsaláták, hús-, hal-, zöldség-

és gyümölcskonzervek, dzsemek, lekvárok, kompótok, étkezési zselé, virágporkészítmények
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(élelmiszer),algakivonatok étkezésre, tartósított szójabab étkezésre, fehérjék emberi fogyasztásra, levesek, tojás,

tej, vaj, tejföl, joghurt, sajtok és más tejtermékek, étkezési olajok és zsírok, burgonyaszirom, kávé, tea, kakaó,

csokoládé, csokoládétermékek, kávé,tea, kakaó, csokoládé alapú italok, nem gyógyászati infúziók, cukor,

természetes édesítőszerek, rizs, tápióka, szágó, száraztészták, búzadara, liszt és gabonakészítmények, kenyér,

tésztafélék, cukrászkészítmények, édességek, cukorkaáru, étkezési jég,méz, nem illóolaj aromák, élesztő, só,

mustár, ecet, szószok, salátaöntetek, ketchup, majonéz, ízesítőszerek, fűszerek, konzervált kerti füvek, jégfrissítő

italokhoz, ételekhez, szendvicsek, pizzák, mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek (nemfeldolgozott, nem

átalakított), magvak (vetőmagvak), természetes gyep, friss gyümölcs és zöldség, friss gomba, friss kerti füvek, élő

rákok, keménytestűek, vetőmagvak, fák, cserjék, élő növények és virágok, karácsonyfák, táplálékok és italok

állatoknak,termékek állati alomhoz, élő horgászcsalétkek, élőállatok, sörök, vizek, alkoholos italok (sörök

kivételével), dohány, dohányzási cikkek, gyufák, öngyújtók, cigaretta- és szivardobozok és -tartók, zsebben

hordozható eszközök cigarettasodráshoz, cigarettafilterek, cigarettatálcák, szivarvágók, cigarettapapírok, pipák,

 pipatisztítók.

 36    Biztosítások; baleset és tűzkár elleni biztosítások; életbiztosítások; takarékpénztárak; bank-, pénz- és

monetáris ügyletek; telebankszolgáltatások; portfóliókezelés; adósságbehajtási szolgáltatások; hitelirodák;

részletre vásárlások finanszírozása;finanszírozási és kölcsönzési szolgáltatások; zálogkölcsönzés; alkuszi

tevékenység; faktorálás; pénzalapok elektronikus átutalása; elektronikus fizetési szolgáltatások; pénzügyi előnyt

nyújtó bankkártya, hitelkártya, terhelő- és fizetőkártya és máskártya és csekkszolgáltatások; interneten vagy más

távközlési hálózaton elérhető on-line bankszolgáltatások, beleértve a mobiltelefon útján történő szolgáltatásokat

is; árkedvezményre jogosító kuponok kibocsátása; pénzváltás; utazási csekkek éshitellevelek kibocsátása;

csekkek hitelességének ellenőrzése; széf letéti szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; kölcsönös támogatási

alapok és beruházások; pénzügyi elemzések; adóval kapcsolatos becslések; pénzügyi és biztosítási

tanácsadás;jótékonysági alapok létrehozása; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlanok, lakások vagy

irodák kezelése, bérlete és értékbecslése; bérleti díj behajtás; mezőgazdasági ingatlanok bérlete; ingatlanok

bérlete; ingatlanbecslés; régiségek, műtárgyak,ékszerek és bélyegek értékbecslése; numizmatikai értékbecslés;

 pénzügyi szponzorálás.

 37    Építés; épületek, üzemek, kiállítási standok és üzletek építése; építésre és javításra vonatkozó tájékoztatás;

hajóépítés; épületek takarítása; épületek bontása; épületek szigetelése; nem mezőgazdasági célú féregirtás;

patkányirtás, fertőtlenítés;fényképészeti készülékek javítása; biztonsági zárak javítása; légkondicionáló

berendezések, irodagépek, számítógépek, fűtőberendezések, bojlerek, égőfejek, hűtőberendezések, elektromos

berendezések, elektromos háztartási berendezések, gépek, bútorok,felvonók, telefonok, raktárak üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; úszómedencék karbantartása; ajtók és ablakok beszerelése; konyhák

felszerelése; tűzriasztó és betörésgátló berendezések felszerelése és javítása; bulldózerek, daruk

(építkezésiterületen), tisztítógépek, építőipari gépek bérlése; repülőgépek karbantartása és javítása; műhógyártó

szolgáltatások; fehérneműtisztítás, cipészmunkák, cipőjavítás; ruhajavítás; órajavítás; külső és belső festési,

vakolási, vízvezeték szerelési,tapétázási szolgáltatások; kőműves munkák; ablaktisztítás; bútorasztalos munkák

(javítás); jelek festése vagy javítása; késélezés; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása

(javítása); kéményseprés; kőbányák kiaknázása; bányaművelés;járműjavítő műhelyek (üzemanyagutántöltés és

 karbantartás); járművek karbantartása, javítása és tisztítása; segítségnyújtás elromlott járművekhez (javítás).

 41    Oktatás; képzés; gyakorlati képzés (szemléltetés); képzés és oktatás a programozás, telepítés, működtetés,

számítógép karbantartás, telefon, távközlési berendezések területén; szórakoztatás; múzeumi szolgáltatások

(bemutatók, kiállítások); vidámparkiszolgáltatások; állatidomítás; sporttevékenységek; egészségklub

szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek szervezése; klubszolgáltatások (szórakozás vagy

oktatás); kulturális tevékenységek; könyvek, újságok publikálása; nemreklámszövegek publikálása;

könyvkölcsönzés; elektronikus desktop kiadói tevékenység; e-könyvek és on-line újságok publikálása; nem

letölthető elektronikus kiadványok nyújtása; elektronikus könyvtárszolgáltatások elektronikus információk, audió

vagyvideó információk és adatok, játékok és szórakoztatás nyújtására; on-line játékszolgáltatások nyújtása

számítógépes hálózatról; sorsjátékok szervezése; zeneszerzési szolgáltatások; videoszalag vágás; show-műsorok
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és filmek gyártása; mozifilmek, videofelvevők, televíziós készülékek, videoszalagok, hanglemezek,

hangfelvételek, audioberendezések, videokamerák, video felvevők, rádió és televíziókészülékek, mozifilm

vetítőberendezések, filmkamerák és felszerelések, színházi díszletek kölcsönzése;sportfelszerelések kölcsönzése

(a járművek kivételével), könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; versenyek szervezése oktatás vagy

szórakoztatás területén; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kiállítások

szervezésekulturális vagy oktatási céllal; helyfoglalás show-műsorokra, szórakoztató, sport vagy kulturális

eseményekre; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); oktatási vagy szórakoztatási tárgyú információk; rádiós

és televíziós szórakoztatás; rádió- éstelevízióprogramok készítése; digitális fotószolgáltatás; fényképezés;

fotóriportok készítése; riporteri szolgáltatások; videofilmezés; mikrofilmezés; fordítói szolgáltatások; on-line

konferenciák szervezése és lebonyolítása; (nem letölthető) digitáliszene nyújtása (elérhetővé tétele) internet útján;

 (nem letölthető) digitális zene nyújtása (elérhetővé tétele) internetes weboldalakról.

 ( 210 ) M 12 04639

 ( 220 ) 2012.12.21.

 ( 731 )  GROUPE AUCHAN, Croix (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; reklámszövegek publikálása; levélreklám; plakátragasztás; reklámügynökségek; reklámidő

kölcsönzése hírközlési médián; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; üzletvezetés;

segítségnyújtás üzletvezetéshez;szakvéleményadás gazdasági ügyekben; üzleti tanácsadás, információ vagy

tájékoztatás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; költöztetőszolgálat vállalkozások számára; irodai

tevékenység, titkársági szolgáltatások; könyvelés; munkaerő-toborzás;konzultáció személyzeti kérdésekben;

irodagépek és készülékek kölcsönzése (távközlési berendezések és számítógépek kivételével); automaták

kölcsönzése; újság-előfizetések intézése; elektronikus újság-előfizetések intézése; telefon-előfizetések

intézése;mobil telefon előfizetések, személyhívó szolgáltatások intézése; előfizetések intézése távközlési

szolgáltatásokhoz, világméretű számítógépes hálózat (Internet) szolgáltatásokhoz vagy priváthálózathoz

(intranet), távközlési számítógépes hálózathoz vagyadattovábbítási hálózathoz való hozzáférést biztosító

szolgáltatóhoz; adatbázis vagy multimédia szerverközpont előfizetések intézése; telematikai szolgáltatások

előfizetésének intézése; előfizetések intézése telematikai szolgáltatásokra, telematikaieszközöket alkalmazó

adatátviteli szolgáltatásokra; előfizetés számítógépes hálózathoz vagy adatközlő hálózathoz való hozzáférést

biztosító központi szolgáltatásra; előfizetés televízió, rádió, videofelvételekre, hangfelvételekre,

audiovizuálisprogramokra; előfizetés számítógépes adatbázisra; távközlési és multimédia hálózatok üzletvezetése

és felügyelete; kereskedelmi segítségnyújtás távközlési hálózatok működtetése és felügyelete területén;

export-import ügynökségek; kereskedelmi információsügynökségek; önköltség elemzés; piaci tanulmányozás;

piackutatás; közvéleménykutatás; árösszevetési szolgáltatások; statisztikák összeállítása; közönségszolgálat;

árverések; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokra,nevezetesen eladási

propaganda; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése;

kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése kereskedelmi vagy reklámcélokra; szállodai üzletvezetés;

számítógépesnyilvántartások kezelése; információknak számítógépes adatbázisokba való összegyűjtése és

rendezése; adatkutatás számítógépes nyilvántartásokban mások részére; iratmásolás; mások javára, különböző

áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását),amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy megfelelően

megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat, valamint szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi

értékesítés, katalógusból levélben történő értékesítés, vagy Internet vagy mindenelektronikus média útján történő

kis- és nagykereskedelmi távmegrendelés céljára az alábbi termékek tekintetében: mezőgazdasági, kertészeti és
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erdészeti vegyi termékek (gombaölő szerek, gyomirtó szerek, rovarirtó szerek és parazitaölő szerekkivételével),

tartósítószerek virágokhoz, vegyi termékek bőr és textilanyagok vízhatlanításához, vegyi termékek textilanyagok

élénkítésére, műtrágyák, termőföld, cserzőanyagok, ragasztók ipari célra, ragasztószerek, ragasztások

szétválasztására szolgálótermékek, facellulóz, hígítók lakkokhoz, fényérzékeny filmek exponálás nélkül, fagyálló

anyagok, fékfolyadékok, aceton, sósav, desztillált víz, savas víz akkumulátorok feltöltésére, hidrogén-peroxid,

színezékek, festékek és lakkok (szigetelőkkivételével), bevonóanyagok (festékek), tonerpatronok nyomtatókhoz

és fénymásolókhoz, rozsda elleni és fakonzerváló védőszerek, hígítók és kötőanyagok festékekhez, lakkokhoz és

mázolóanyagokhoz, festőanyagok, gitt üvegeseknek, fehérítőkészitmények és másanyagok mosodai célra,

tisztító-, fényesítő, zsírtalanító és súrolószerek és termékek, kálium-hipoklorit oldat, folteltávolító szerek,

lágyítószerek, kékítőszerek, festékeltávolító termékek, csiszolópapír, rozsdaeltávolító szerek, lemaróanyagok,

kazánkőeltávolító szerek háztartási használatra, tisztítószerek nem a termelési eljárás során való és nem

gyógyászati felhasználásra, készítmények szennyvízcsatornák tisztításához, padlófényesítő viaszok, cipőviaszok,

ablaktisztító folyadékok, szappanok,parfümök, toalett vizek, dezodorok személyes használatra (illatszerek),

kozmetikumok, hajápoló termékek, hajfestékek, samponok, fogkrémek, szájápoló szerek nem gyógyászati célra,

szőrtelenítő szerek, sminktermékek és sminklemosó termékek, borotválkozószerek, borotvaszappanok,

toalettszerek, körömlakkok és körömlakklemosók, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmények

fürdéshez és napozáshoz, fogprotézisek fényezésére és tisztítására szolgáló készítmények, kozmetikai

vattapálcikák, vattakozmetikai használatra, kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők, napvédő

készítmények (barnító kozmetikai termékek), samponok kedvtelésből tartott állatoknak, füstölők, illatosított fa,

potpurrik, ipari olajok és zsírok, kenőanyagok, üzemanyagok(beleértve a motorbenzint is), motorolajok,

üzemanyagok, diesel olajok, gyertyák és kanócok (világításhoz), gyertyák, illatosított gyertyák, tűzgyújtók,

tüzelési brikett, denaturált szesz, faszén (tüzelőanyag), tüzelőfa, zsír bőrökhöz, gyógyszerészeti,állatgyógyászati

termékek, gyógyászati és intim higiéniai termékek, elsősegély ládák, diétás anyagok, italok, élelmiszerek

gyógyászati célra, fogyasztó készítmények gyógyászati célra, gyógyszeres infúziók, gyógyteák,

vitaminkészítmények, nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra, táplálék kiegészítők gyógyászati

célra, ásványi táplálék kiegészítők, bébiételek és tejes liszt csecsemők részére, fogászati mintázó anyagok,

fogászati protézisragasztók, fertőzésgátló szerek,fertőtlenítőszerek orvosi és higiéniai célra nem szappan

formájában, égés elleni szerek, napvédő készítmények (leégés elleni készítmények), nedvszívó tampon,

egészségügyi kötszerek, kendők, betétek és nadrágok, menstruációs tamponok, párnák szoptatáshoz,fertőtlenítő

készítmények, dezodorok nem személyes használatra, oldatok kontaktlencsékhez, légtisztító készítmények, rovar-

gomba- és gyomirtó készítmények, nyakörvek állatoknak paraziták ellen, rovarriasztó szerek kutyáknak, állatok

lemosására szolgálószerek, építőanyagok fémből, fémlétrák, nem mechanikus orsók (fémből) flexibilis

csövekhez, széfek, nem elektromos kábelek és vezetékek fémből, nem elektromos fémzárak, fémtömegcikkek,

fémcsövek, fémláncok, fémgyűrűk, csuklópántok fémből, tűzbakok,tűzellenzők fémből, kulcsok, lakatok, leveles

ládák fémből, szerszámos ládák fémből, üres, fémfonal kötözési célokra, antennavezetékek, fémdobozok, -ládák,

-szekrények, -kosarak és -tárolók, alumíniumlemezek, ruhaakasztók fémből, sátorcövekek fémből,seprűnyelek

fémből, zárókupakok palackokhoz fémből, rögzített törülközőadagolók, rendszámtáblák fémből, csengők,

művészeti tárgyak fémből, szerszámgépek, mechanikusan működtetett kéziszerszámok, motorok (szárazföldi

járműmotorok kivételével),gyújtógyertyák robbanómotorokhoz, elektromos kézi fúrógépek, elektromos kések,

vésők és ollók, elektromos ragasztópisztolyok, festőpisztolyok, gázzal működő forrasztólámpák és -pákák,

fűnyíró gépek, mechanikus csévélők flexibilis csövekhez, légpumpákakváriumokba, elektromechanikus

élelmiszer- és italgyártó gépek, elektromos konyhai robotok és gépek, mosó- és mosogató gépek, centrifugák,

porszívók, zsákok porszívókhoz, elektromos parkettafényesítő gépek, elektromos cipőfényesítő gépek,

elektromostisztító gépek és berendezések, varró- és kötőgépek, kézzel működtetett kéziszerszámok és eszközök,

nem elektromos vágóeszközök, villák, kanalak, nem villantókanalak és nem gyógyszerek beadásához,

vágófegyverek, ollók, nyesőollók, fűrészek, csavarhúzók,metszőollók, kacsozókések, kézzel működtetett

kéziszerszámok és eszközök kertészkedéshez, gereblyék, lapátok, csákányok, ásók, fogók, kalapácsok, (kézzel

működtetett) fűnyírók, készülékek növényi paraziták irtására, rovarirtó permetezők, mechanikuseszközök élelem
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aprítására, darabolására, nem elektromos konzervnyitók, diótörők, borotvák, borotvapengék, körömcsipeszek és

körömreszelők, körömvágók, manikűr- és pedikűrkészletek, elektromos és nem elektromos hajnyírógépek

személyes használatra,elektromos és nem elektromos szőrtelenítőkészülékek, szőrtelenítő csipeszek, tudományos

(nemgyógyászati) célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentőberendezések és felszerelések, elektromos energia vezetésére,

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

anyagok elektromos vezetékekhez (elektromos huzalok, kábelek), elektromoskapcsolók, dugaszolóaljzatok,

biztosítékok, fedelek elektromos dugaszolóaljzatokhoz, elektromos elemek, telepek világításhoz, villanyvasalók,

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

adathordozók,hanglemezek, mágneses és optikai lemezek, audio és video kompaktlemezek, videoszalagok,

faxgépek, telefonkészülékek, telefonadapterek, akkumulátortöltők telefonokhoz, tokok, tartók és dobozok

mobiltelefonokhoz és telefonkészülékekhez, üzenetrögzítők,antennák, vetítőberendezések és vásznak,

villanólámpák (fényképészet), exponált filmek, speciális tokok fényképészeti készülékekhez és műszerekhez,

diktafonok, regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és

számítógépek,számítógép-perifériák, számítógépes szoftverek, floppylemezek, modemek, elektronikus

határidőnaplók, játékgépek kizárólag televízió készülékkel való használatra, különálló elektronikus kijelzők vagy

monitorok, videó játékkazetták, binokuláris távcsövek,szemüvegek, szemüvegtokok, memóriakártyák, intelligens

mikro kártyák, mágneskártyák, telefonkártyák, iránytűk, úszóövek és -mellények, búvárálarcok, búvárruhák,

mérlegek, védősisakok, védőeszközök személyek balesetvédelmére, balesetvédelmi hálók,védőruhák balesetek,

sugárzás és tűz ellen, barométerek, szeszfokolók, tűzoltókészülékek, homokórák, elektromos zárak, elektromos

ajtócsengők, riasztóberendezések, díszítőmágnesek, orvosi, fogászati és állatorvosi készülékek és eszközök,

inhalálókészülékek, varratanyagok, óvszerek, cumisüvegek, cumisüveg cumik, cumik csecsemők számára, orvosi

hőmérők, világító-, fűtő, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító- szellőztető, légkondicionáló, fertőtlenítő, vízellátó

berendezések, egészségügyiberendezések, légfrissítő és -tisztító berendezések, elektromos ventillátorok

személyes használatra, víztisztító készülékek, sterilizátorok, konyhai elszívó ernyők, sütőnyársak, jégtartó

dobozok, sütők, gázgyújtók, kenyérpirítók, elektromos kávéfőzőgépek, elektromos olajsütők, jégkészítő gépek,

hajszárítók, elektromos ruhaszárító gépek, lábmelegítők, villanykörték és villanylámpák, fényszórók és lámpák

járművekhez, járművek, szárazföldi, légi vagy vízi helyváltoztató eszközök, kerékpárok, billentőstehergépkocsik,

utánfutók (járművek), napellenzők gépkocsikba, szélvédőtörlők, visszapillantó tükrök, belső gumiabroncs tömlők,

gumiabroncsok, fejtámaszok és biztonsági övek járműüléshez, biztonsági ülések gyermekek részére járművekben,

kerékpárpumpák,babakocsik, rollerek, védőhuzatok járművekhez, üléshuzatok járművekhez, csomagtartók,

kerékpárállványok, síléctartók gépkocsikhoz, babakocsik, lopásgátló szerkezetek járművekhez, bevásárlókocsik,

talicskák, lőfegyverek, lőszerek és lövedékek,robbanószerek, tűzijátékok, petárdák, karabélytokok,

könnygázfegyverek, önvédelmi spray, vállszíjak fegyverekhez, tölténytáskák, jelzőrakéták, ékszerek, nemes

fémből készült ékszertartók, ékszerdobozok, órák és más időmérő eszközök, karórák és

óraszíjak,mandzsettagombok, nyakkendőtűk, kulcskarikák és hozzájuk tartozó díszek, nemesfémből készült

dobozok, szobrocskák, nippek nemesfémből, műalkotások nemesfémből vagy drágakőből, hangszerek és

hangszerek alkotórészei, zenélődobozok, nyergek hangszerekhez,hegedűlábak, hangvillák, hangszertokok, papír,

karton (nyers, félkész állapotban vagy papíripari használatra), kartonkötések, csomagolásra szolgáló papír- vagy

műanyag zsákok, zacskók vagy papírok, ívek(papíráruk), nyomtatványok, könyvkötészeti anyagok,fényképek,

papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, anyagok művészek részére, ecsetek, festékkészletek

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

kivételével),iskolaszerek (papíráruk), borítékok, irattartók, albumok, könyvek, folyóiratok, almanachok, brosúrák,

vékony fűzött könyvek, naptárak, litográfiák, metszetek, festmények, poszterek, földrajztérképek, újságok, irodai

bélyegzőgépek, sminkeltávolító kendőkpapírból, papírból vagy cellulózból készült eldobható nadrágpelenkák,

papír kávé filterek, matricák, (papír vagy műanyag) szemeteszsákok, zacskók mikrohullámú sütéshez, cégtáblák

papírból vagy kartonból, egészségügyi papír, asztalneműk papírból,papírtörlők, papír zsebkendők, üdvözlőlapok,

levelezőlapok, szabásminták, rózsafüzérek, főldgömbök, kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám, vízhatlan
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tömítések vagy szigetelések, tömítőgyűrűk, félkész műanyagtermékek, tömítő-, kitőmő- ésszigetelőanyagok,

rugalmas csövek, nem fémből, locsolócsövek, üveggyapot szigeteléshez, hangszigetelő anyagok, vakításgátló

filmek ablakokra, szigetelő kesztyűk, szigetelő lakkok, papírok, tapaszok, szövetek és festékek, tömítőanyagok

csatlakozásokhoz,zacskók csomagoláshoz gumiból, gyűrűk, dugók gumiból, elasztikus vagy műanyag szálak nem

textilipari használatra, bőr és bőrutánzat, nyersbőrök, irhák, utazóládák, utazótáskák és bőröndök, esernyők,

napernyők és sétapálcák, ostorok, hámok, nyergesáruk,kézitáskák, strandtáskák, táskák, utazókészletek és

kofferek, piperetáskák (üresen), kozmetikai készletdobozok, bevásárló hálók és táskák, hátitáskák, sporttáskák

(kivéve azokat,amelyek a termék tárolására szolgálnak), kerekekkel ellátottbevásárlótáskák, ruhatáskák

utazáshoz, iskolatáskák, irattárcák, névjegytartók, kártyatartók, aktatáskák, kulcstartók (bőrből), pénztárcák,

(üres) szerszámtáskák bőrből, kalapdopozok bőrből, kenguru, hevedertáskák, gyermekek hordozására, nyakörvek

ésruhák állatoknak, építőanyagok, nem fémből, cement, bevonatok, gipsz, faanyag építéshez, burkoláshoz, tégla,

ablaküveg, merevcsövek, nem fémből, építésre, burkolatok építményekhez, padlóburkoló mozaiklapok, nem

fémből, kémények, nem fémből, ablakok ésajtók, nem fémből, külső redőnyök, nem fémből, nem

textilanyagokból, úszómedencék, vízvezetékek, nem fémből, mobil épületek, nemfémből, akvárium szerkezetek,

bútorok, árubemutató állványok, tükrök, keretek (nem építkezési célra), művészeti tárgyak fából,viaszból,

gipszből, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból,

kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és mindezek pótanyagaiból vagy műanyagból, kosarak, nem

fémből, csomagolótartályokműanyagból, fa vagy műanyag dobozok, házak és fekhelyek lakásban tartott

kisállatoknak, kaparófa cicáknak, hirdetőtáblák, munkapadok, hímző rámák, rendszámtáblák nem

fémből,cégtáblák, cégérek fából vagy műanyagból, házszámtáblák fémből, nemvilágítóak,nem fém és nem

elektromos lakatosipari termékek, zsanérok, csapok nem fémből, állókák kisgyermekeknek, bölcsők,

gyermekjárókák, járólapok nem fémből, ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével, kemping hálózsákok, vánkosok,

párnák, fejpárnák,hengerpárnák, matracok, vállfák, ruhaakasztók, ruhavédőhuzatok, függőnykarikák,

függönyrudak, függönyakasztók, ajtókilincsek nem fémből, rögzített törülközőadagolók nem fémből,

palackállványok, palackdugók, seprűnyelek nem fémből, esernyőtartók, létrákfából vagy műanyagból, ételdíszek

műanyagból, szívószálak, lemezes belsőfüggönyök, próbababák, legyezők, nem elektromos eszközök és tárolók

háztartási vagy konyhai használatra, fésűk és szivacsok, kefék (ecsetek kivételével), seprők, lapos csészék,tálkák,

kefegyártáshoz használt anyagok, takarítószerek, acélgyapot, háztartási kesztyűk, tisztítórongyok, szarvasbőr

tisztítási célokra, üveg, porcelán és fajansz eszközök konyhai és asztali edénynemű céljára, konyhai

edénykészletek, kulacsok, nemelektromos hordozható hűtőtáskák, edények, vázák, gyertyatartók, piknikkosarak

edénnyel, dugóhúzók, üvegnyitók, szappan- és egészségügyi papír adagolók, egészségügyipapír-tartók,

éjjeliedények, ruhaszárító állványok, ruhacsipeszek, szemetesládák,vasalóállványok és huzatok

vasalóállványokhoz, izotermikus zsákok, rovarcsapdák, virágcserepek, virágcserépburkolók nem papírból,

alomtálcák lakásban tartott kis állatoknak, alomdobozok, ketrecek kedvtelésből tartott állatoknak, fésűk

állatoknak,öntözőeszközök, szappandobozok, parfümpermetezők, kertészeti kesztyűk, fogpiszkálók,

borotvaecsetek, fogkefék, fogselymek, kozmetikai parfümszórók, hordozható eszközök, bébifürdőkádak,

piperetáskák, cipőkanalak, malacperselyek nem fémből, művészetitárgyak porcelánból, terrakottából vagy

üvegből, kötelek (nem gumiból, nem teniszütőkhöz, sem hangszerekhez), zsinegek, sátrak, ponyvák (nem

mentéshez és nem babakocsikhoz), vitorlák, vitorlázat, zsákok és zacskók csomagoláshoz textilanyagokból,

zsákokömlesztett áruk szállítására és tárolására, tömőanyagok (nem gumiból vagy műanyagból), halászhálók,

függőágyak, kötözőfonalak, nem fémből, fonalak textilipari használatra, gyapjúfonal, elasztikus vagy

műanyagszálak textilipari használatra, szövetek,ágyneműk, háztartási lenvászon, asztalterítők nem papírból,

vászonnemű fürdéshez (a ruházat kivételével), falikárpitok, tapéták textilanyagokból, hálózsákok, kozmetikai

kendők textilből, szúnyoghálók, háztartási lenvászon, szövött címkék, textilredőnyök,textilzsebkendők, ruházat,

övek, kesztyűk (ruházat), nadrágtartók, kalapok, lábbelik, zoknik, harisnyák, harisnyanadrágok, cipők (kivéve az

ortopédcipőket), papucsok, csizmák, cipőtalpbetétek, strandcipők, sícipők, sportcipők, sapkák,

fürdőtrikók,úszónadrágok és fürdőruhák, sportruházat (kivéve a merülő sportruházatot), alvómaszkok, rövidáru (a

fonalak kivételével), paszományáruk, csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok, gombok, ruhakapcsok és
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fűzőlyukak, gombostűk és tűk, művirágok ésműgyümölcsök, díszjelvények, kitűzők, kalapdíszek, nem

emesfémből, hajdíszek, hajtűk és hajcsatok, hullámcsatok, parókák, húzózárak, cipőfűzők, hőre tapadó foltok

díszítésre vagy textiláruk javítására (rövidáruk), varródobozok, szőnyegek, takarók,gyékények, linóleumok,

padlóburkolatok (kövezés és festékek kivételével), tapéták nem textilanyagból, szőnyegek gépkocsikba,

fürdőszabai kilépő szőnyegek, tornaszőnyegek, csúszásmentes gyékények, műgyep, játékok, játékszerek, trükkös

játékok, karácsonyfadíszek (kivéve a világítási cikkeket és cukorkaféléket), tárgyak társastánchoz, karneváli

álarcok, játéksárkányok, játékkártyák, testnevelési és sportcikkek (úszási cikkek, ruházat, szőnyegek és lábbelik

kivételével), horgászbotok, eszközöktestgyakorláshoz és tornafelszerelések, játékszerek kedvtelésből tartott

állatoknak, érmebedobásos játékautomaták, játékok és játékgépek, amelyek nemcsak televízió készülékkel,

kijelzővel vagy monitorral használhatók, hús, hal-, baromfi- és vadhús,hentesáru, gyümölcsök, tartósított,

szárított, fagyasztott és főtt gombák és zöldségek, gyümölcspépek és saláták, zöldségsaláták, hús-, hal-, zöldség-

és gyümölcskonzervek, dzsemek, lekvárok, kompótok, étkezési zselé, virágporkészítmények

(élelmiszer),algakivonatok étkezésre, tartósított szójabab étkezésre, fehérjék emberi fogyasztásra, levesek, tojás,

tej, vaj, tejföl, joghurt, sajtok és más tejtermékek, étkezési olajok és zsírok, burgonyaszirom, kávé, tea, kakaó,

csokoládé, csokoládétermékek, kávé,tea, kakaó, csokoládé alapú italok, nem gyógyászati infúziók, cukor,

természetes édesítőszerek, rizs, tápióka, szágó, száraztészták, búzadara, liszt és gabonakészítmények, kenyér,

tésztafélék, cukrászkészítmények, édességek, cukorkaáru, étkezési jég,méz, nem illóolaj aromák, élesztő, só,

mustár, ecet, szószok, salátaöntetek, ketchup, majonéz, ízesítőszerek, fűszerek, konzervált kerti füvek, jégfrissítő

italokhoz, ételekhez, szendvicsek, pizzák, mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek (nemfeldolgozott, nem

átalakított), magvak (vetőmagvak), természetes gyep, friss gyümölcs és zöldség, friss gomba, friss kerti füvek, élő

rákok, keménytestűek, vetőmagvak, fák, cserjék, élő növények és virágok, karácsonyfák, táplálékok és italok

állatoknak,termékek állati alomhoz, élő horgászcsalétkek, élőállatok, sörök, vizek, alkoholos italok (sörök

kivételével), dohány, dohányzási cikkek, gyufák, öngyújtók, cigaretta- és szivardobozok és -tartók, zsebben

hordozható eszközök cigarettasodráshoz, cigarettafilterek, cigarettatálcák, szivarvágók, cigarettapapírok, pipák,

 pipatisztítók.

 36    Biztosítások; baleset és tűzkár elleni biztosítások; életbiztosítások; takarékpénztárak; bank-, pénz- és

monetáris ügyletek; telebankszolgáltatások; portfóliókezelés; adósságbehajtási szolgáltatások; hitelirodák;

részletre vásárlások finanszírozása;finanszírozási és kölcsönzési szolgáltatások; zálogkölcsönzés; alkuszi

tevékenység; faktorálás; pénzalapok elektronikus átutalása; elektronikus fizetési szolgáltatások; pénzügyi előnyt

nyújtó bankkártya, hitelkártya, terhelő- és fizetőkártya és máskártya és csekkszolgáltatások; interneten vagy más

távközlési hálózaton elérhető on-line bankszolgáltatások, beleértve a mobiltelefon útján történő szolgáltatásokat

is; árkedvezményre jogosító kuponok kibocsátása; pénzváltás; utazási csekkek éshitellevelek kibocsátása;

csekkek hitelességének ellenőrzése; széf letéti szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; kölcsönös támogatási

alapok és beruházások; pénzügyi elemzések; adóval kapcsolatos becslések; pénzügyi és biztosítási

tanácsadás;jótékonysági alapok létrehozása; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlanok, lakások vagy

irodák kezelése, bérlete és értékbecslése; bérleti díj behajtás; mezőgazdasági ingatlanok bérlete; ingatlanok

bérlete; ingatlanbecslés; régiségek, műtárgyak,ékszerek és bélyegek értékbecslése; numizmatikai értékbecslés;

 pénzügyi szponzorálás.

 37    Építés; épületek, üzemek, kiállítási standok és üzletek építése; építésre és javításra vonatkozó tájékoztatás;

hajóépítés; épületek takarítása; épületek bontása; épületek szigetelése; nem mezőgazdasági célú féregirtás;

patkányirtás, fertőtlenítés;fényképészeti készülékek javítása; biztonsági zárak javítása; légkondicionáló

berendezések, irodagépek, számítógépek, fűtőberendezések, bojlerek, égőfejek, hűtőberendezések, elektromos

berendezések, elektromos háztartási berendezések, gépek, bútorok,felvonók, telefonok, raktárak üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; úszómedencék karbantartása; ajtók és ablakok beszerelése; konyhák

felszerelése; tűzriasztó és betörésgátló berendezések felszerelése és javítása; bulldózerek, daruk

(építkezésiterületen), tisztítógépek, építőipari gépek bérlése; repülőgépek karbantartása és javítása; műhógyártó

szolgáltatások; fehérneműtisztítás, cipészmunkák, cipőjavítás; ruhajavítás; órajavítás; külső és belső festési,

vakolási, vízvezeték szerelési,tapétázási szolgáltatások; kőműves munkák; ablaktisztítás; bútorasztalos munkák
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(javítás); jelek festése vagy javítása; késélezés; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása

(javítása); kéményseprés; kőbányák kiaknázása; bányaművelés;járműjavítő műhelyek (üzemanyagutántöltés és

 karbantartás); járművek karbantartása, javítása és tisztítása; segítségnyújtás elromlott járművekhez (javítás).

 41    Oktatás; képzés; gyakorlati képzés (szemléltetés); képzés és oktatás a programozás, telepítés, működtetés,

számítógép karbantartás, telefon, távközlési berendezések területén; szórakoztatás; múzeumi szolgáltatások

(bemutatók, kiállítások); vidámparkiszolgáltatások; állatidomítás; sporttevékenységek; egészségklub

szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek szervezése; klubszolgáltatások (szórakozás vagy

oktatás); kulturális tevékenységek; könyvek, újságok publikálása; nemreklámszövegek publikálása;

könyvkölcsönzés; elektronikus desktop kiadói tevékenység; e-könyvek és on-line újságok publikálása; nem

letölthető elektronikus kiadványok nyújtása; elektronikus könyvtárszolgáltatások elektronikus információk, audió

vagyvideó információk és adatok, játékok és szórakoztatás nyújtására; on-line játékszolgáltatások nyújtása

számítógépes hálózatról; sorsjátékok szervezése; zeneszerzési szolgáltatások; videoszalag vágás; show-műsorok

és filmek gyártása; mozifilmek, videofelvevők, televíziós készülékek, videoszalagok, hanglemezek,

hangfelvételek, audioberendezések, videokamerák, video felvevők, rádió és televíziókészülékek, mozifilm

vetítőberendezések, filmkamerák és felszerelések, színházi díszletek kölcsönzése;sportfelszerelések kölcsönzése

(a járművek kivételével), könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; versenyek szervezése oktatás vagy

szórakoztatás területén; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kiállítások

szervezésekulturális vagy oktatási céllal; helyfoglalás show-műsorokra, szórakoztató, sport vagy kulturális

eseményekre; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); oktatási vagy szórakoztatási tárgyú információk; rádiós

és televíziós szórakoztatás; rádió- éstelevízióprogramok készítése; digitális fotószolgáltatás; fényképezés;

fotóriportok készítése; riporteri szolgáltatások; videofilmezés; mikrofilmezés; fordítói szolgáltatások; on-line

konferenciák szervezése és lebonyolítása; (nem letölthető) digitáliszene nyújtása (elérhetővé tétele) internet útján;

 (nem letölthető) digitális zene nyújtása (elérhetővé tétele) internetes weboldalakról.

 ( 210 ) M 12 04644

 ( 220 ) 2012.12.27.

 ( 731 )  E-KÁBEL Zrt., Maglód (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Szerelési szolgáltatások, villanyszerelési szolgáltatás; lakó épületek építése; hírközlési épületek, és ezek

alépítményeinek, alépítményszekrényeinek, hírközlési oszlopok építése; elektromos és híradás-technikai célú

 közmű építése.

  42    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; biztonsági rendszerek üzemeltetése.

 ( 210 ) M 13 00002

 ( 220 ) 2012.12.28.

 ( 731 )  Augment!IT Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lovrecz Éva, Déri és Lovrecz Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00051

 ( 220 ) 2013.01.09.

 ( 731 )  Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug (CH)

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

 ( 541 ) Merj gyengéd lenni!

 ( 511 )  30    Kakaó, csokoládé, kakaóitalok, csokoládéitalok és készítmények ilyen italokhoz; kekszek, pékáruk,

cukrászkészítmények és édesipari termékek, elsősorban cukorkaáruk és csokoládés édességek, tésztatermékek,

 gabonakészítmények, jég (ehető), jégkrém.

 ( 210 ) M 13 00056

 ( 220 ) 2013.01.10.

 ( 731 )  NPTVI Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, kalapáruk, sapka, kesztyű, sál, kendő, fülvédő.

 ( 210 ) M 13 00057

 ( 220 ) 2013.01.10.

 ( 731 )  NPTVI Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, kalapáruk, sapka, kesztyű, sál, kendő, fülvédő.

 ( 210 ) M 13 00060

 ( 220 ) 2013.01.10.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák; dohányzási cikkek.
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 ( 210 ) M 13 00228

 ( 220 ) 2013.01.28.

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

 ( 541 ) ESMYA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

A rovat 86 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  208.945

 ( 151 )  2013.03.14.

 ( 210 )  M 12 04456

 ( 220 )  2012.12.06.

 ( 732 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Titanium

 ( 511 )  5 Gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  208.953

 ( 151 )  2013.03.14.

 ( 210 )  M 13 00252

 ( 220 )  2013.01.29.

 ( 732 )  Max-Immun Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  vargagomba

 ( 511 )  5 Étrend-kiegészítők, amelyek célja a normális étkezés vagy amelyeknek egészségügyi előnyei vannak.

 ( 111 )  208.954

 ( 151 )  2013.03.14.

 ( 210 )  M 13 00253

 ( 220 )  2013.01.29.

 ( 732 )  Max-Immun Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  varga-gomba

 ( 511 )  5 Étrend-kiegészítők, amelyek célja a normális étkezés vagy amelyeknek egészségügyi előnyei vannak.

A rovat 3 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 12 00084

 ( 220 ) 2012.01.11.

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

 ( 541 ) microtrek

 ( 511 )  9    Ipari szintmérő és szinttávadó készülék.

 ( 210 ) M 12 03165

 ( 220 ) 2012.09.04.

 ( 731 )  Health Invest Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Inno

 ( 511 ) 3    Illóolajok, gyógynövényeken vagy gyógynövény kivonatokon alapuló kozmetikai készítmények,

gyógynövényeken vagy gyógynövény kivonatokon alapuló hajápoló készítmények, gyógynövényeken vagy

 gyógynövény kivonatokon alapuló fogkrémek.

5    Gyógynövények, gyógyteák, gyógycukor, gyógynövény olajok, gyógynövény kivonatot tartalmazó

 készítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítők, ásványvíz-, termálvíz gyógyászati célokra, vitamin készítmények.

  30    Tea.

 ( 210 ) M 12 03969

 ( 220 ) 2012.10.19.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) BRIZIO

 ( 511 ) 5    Onkológiai és/vagy immunológiai megbetegedések kezelésére szolgáló humán gyógyszerészeti

 készítmények.

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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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
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 ( 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

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M485



 ( 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.

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M486



 ( 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.
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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,
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 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.

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M500



 ( 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
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 ( 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
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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).

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M520



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.
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 ( 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
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 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;

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M553



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
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 ( 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.
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 41 Napkollektorok működéséről szakmai előadások tartása, építésüknek oktatása.

A rovat 242 darab közlést tartalmaz. 
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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 12 01076

 ( 220 ) 2012.03.30.

 ( 731 )  Takács Sándor, Hegyeshalom (HU)

 ( 541 ) Paprika Etap Hotel

 ( 511 )   43    Szállodai szolgáltatások; vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 114.754

 ( 210 ) M 72 00412

 ( 180 ) 2012.06.24.

 ( 111 ) 114.877

 ( 210 ) M 72 00609

 ( 180 ) 2012.06.20.

 ( 111 ) 114.891

 ( 210 ) M 72 01075

 ( 180 ) 2012.06.11.

 ( 111 ) 115.265

 ( 210 ) M 72 01559

 ( 180 ) 2012.06.30.

 ( 111 ) 115.338

 ( 210 ) M 72 01343

 ( 180 ) 2012.06.09.

 ( 111 ) 115.346

 ( 210 ) M 72 01453

 ( 180 ) 2012.06.23.

 ( 111 ) 115.891

 ( 210 ) M 92 01478

 ( 180 ) 2012.06.09.

 ( 111 ) 123.499

 ( 210 ) M 82 01034

 ( 180 ) 2012.06.14.

 ( 111 ) 123.501

 ( 210 ) M 82 01057

 ( 180 ) 2012.06.28.

 ( 111 ) 136.030

 ( 210 ) M 92 02971

 ( 180 ) 2012.06.01.

 ( 111 ) 136.042

 ( 210 ) M 92 03030

 ( 180 ) 2012.06.03.

 ( 111 ) 136.046

 ( 210 ) M 92 03056
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 ( 180 ) 2012.06.05.

 ( 111 ) 136.047

 ( 210 ) M 92 03057

 ( 180 ) 2012.06.05.

 ( 111 ) 136.048

 ( 210 ) M 92 03058

 ( 180 ) 2012.06.05.

 ( 111 ) 136.049

 ( 210 ) M 92 03060

 ( 180 ) 2012.06.05.

 ( 111 ) 136.052

 ( 210 ) M 92 03080

 ( 180 ) 2012.06.08.

 ( 111 ) 136.053

 ( 210 ) M 92 03083

 ( 180 ) 2012.06.08.

 ( 111 ) 136.056

 ( 210 ) M 92 03110

 ( 180 ) 2012.06.09.

 ( 111 ) 136.064

 ( 210 ) M 92 03152

 ( 180 ) 2012.06.11.

 ( 111 ) 136.067

 ( 210 ) M 92 03155

 ( 180 ) 2012.06.11.

 ( 111 ) 136.068

 ( 210 ) M 92 03156

 ( 180 ) 2012.06.11.

 ( 111 ) 136.075

 ( 210 ) M 92 02984

 ( 180 ) 2012.06.02.

 ( 111 ) 136.093

 ( 210 ) M 92 03460

 ( 180 ) 2012.06.30.

 ( 111 ) 136.099

 ( 210 ) M 92 03413

 ( 180 ) 2012.06.29.

 ( 111 ) 136.101
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 ( 210 ) M 92 03402

 ( 180 ) 2012.06.26.

 ( 111 ) 136.104

 ( 210 ) M 92 03399

 ( 180 ) 2012.06.26.

 ( 111 ) 136.107

 ( 210 ) M 92 03385

 ( 180 ) 2012.06.26.

 ( 111 ) 136.109

 ( 210 ) M 92 03378

 ( 180 ) 2012.06.25.

 ( 111 ) 136.110

 ( 210 ) M 92 03374

 ( 180 ) 2012.06.25.

 ( 111 ) 136.111

 ( 210 ) M 92 03373

 ( 180 ) 2012.06.24.

 ( 111 ) 136.112

 ( 210 ) M 92 03372

 ( 180 ) 2012.06.24.

 ( 111 ) 136.113

 ( 210 ) M 92 03371

 ( 180 ) 2012.06.24.

 ( 111 ) 136.114

 ( 210 ) M 92 03369

 ( 180 ) 2012.06.24.

 ( 111 ) 136.115

 ( 210 ) M 92 03368

 ( 180 ) 2012.06.24.

 ( 111 ) 136.120

 ( 210 ) M 92 03352

 ( 180 ) 2012.06.23.

 ( 111 ) 136.121

 ( 210 ) M 92 03328

 ( 180 ) 2012.06.19.

 ( 111 ) 136.129

 ( 210 ) M 92 03262

 ( 180 ) 2012.06.17.
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 ( 111 ) 136.131

 ( 210 ) M 92 03257

 ( 180 ) 2012.06.17.

 ( 111 ) 136.134

 ( 210 ) M 92 03239

 ( 180 ) 2012.06.16.

 ( 111 ) 136.148

 ( 210 ) M 92 03174

 ( 180 ) 2012.06.12.

 ( 111 ) 136.150

 ( 210 ) M 92 03157

 ( 180 ) 2012.06.11.

 ( 111 ) 136.153

 ( 210 ) M 92 03159

 ( 180 ) 2012.06.11.

 ( 111 ) 136.154

 ( 210 ) M 92 03375

 ( 180 ) 2012.06.25.

 ( 111 ) 136.264

 ( 210 ) M 92 03363

 ( 180 ) 2012.06.24.

 ( 111 ) 136.331

 ( 210 ) M 92 03313

 ( 180 ) 2012.06.19.

 ( 111 ) 136.366

 ( 210 ) M 92 03344

 ( 180 ) 2012.06.22.

 ( 111 ) 136.668

 ( 210 ) M 92 03072

 ( 180 ) 2012.06.08.

 ( 111 ) 136.670

 ( 210 ) M 92 03182

 ( 180 ) 2012.06.15.

 ( 111 ) 136.681

 ( 210 ) M 92 03111

 ( 180 ) 2012.06.09.

 ( 111 ) 136.684

 ( 210 ) M 92 03108

 ( 180 ) 2012.06.09.
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 ( 111 ) 136.686

 ( 210 ) M 92 03101

 ( 180 ) 2012.06.09.

 ( 111 ) 136.687

 ( 210 ) M 92 03102

 ( 180 ) 2012.06.09.

 ( 111 ) 136.689

 ( 210 ) M 92 03100

 ( 180 ) 2012.06.09.

 ( 111 ) 136.690

 ( 210 ) M 92 03098

 ( 180 ) 2012.06.09.

 ( 111 ) 137.501

 ( 210 ) M 92 03065

 ( 180 ) 2012.06.08.

 ( 111 ) 138.172

 ( 210 ) M 92 03037

 ( 180 ) 2012.06.04.

 ( 111 ) 138.173

 ( 210 ) M 92 03040

 ( 180 ) 2012.06.04.

 ( 111 ) 138.216

 ( 210 ) M 92 03186

 ( 180 ) 2012.06.15.

 ( 111 ) 138.248

 ( 210 ) M 92 03020

 ( 180 ) 2012.06.03.

 ( 111 ) 138.346

 ( 210 ) M 92 03364

 ( 180 ) 2012.06.24.

 ( 111 ) 138.570

 ( 210 ) M 92 03229

 ( 180 ) 2012.06.16.

 ( 111 ) 138.916

 ( 210 ) M 92 03412

 ( 180 ) 2012.06.29.

 ( 111 ) 139.891

 ( 210 ) M 92 03022

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

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M570



 ( 180 ) 2012.06.03.

 ( 111 ) 140.208

 ( 210 ) M 92 03244

 ( 180 ) 2012.06.16.

 ( 111 ) 140.246

 ( 210 ) M 92 03061

 ( 180 ) 2012.06.05.

 ( 111 ) 140.321

 ( 210 ) M 92 02996

 ( 180 ) 2012.06.02.

 ( 111 ) 142.201

 ( 210 ) M 92 03059

 ( 180 ) 2012.06.05.

 ( 111 ) 145.410

 ( 210 ) M 92 03150

 ( 180 ) 2012.06.11.

 ( 111 ) 172.561

 ( 210 ) M 02 02628

 ( 180 ) 2012.06.03.

 ( 111 ) 173.221

 ( 210 ) M 02 03015

 ( 180 ) 2012.06.26.

 ( 111 ) 173.392

 ( 210 ) M 02 03026

 ( 180 ) 2012.06.26.

 ( 111 ) 173.393

 ( 210 ) M 02 03028

 ( 180 ) 2012.06.26.

 ( 111 ) 174.340

 ( 210 ) M 02 02835

 ( 180 ) 2012.06.14.

 ( 111 ) 174.349

 ( 210 ) M 02 02634

 ( 180 ) 2012.06.03.

 ( 111 ) 174.560

 ( 210 ) M 02 02861

 ( 180 ) 2012.06.14.

 ( 111 ) 174.563
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 ( 210 ) M 02 02859

 ( 180 ) 2012.06.14.

 ( 111 ) 174.564

 ( 210 ) M 02 02860

 ( 180 ) 2012.06.14.

 ( 111 ) 174.592

 ( 210 ) M 02 02802

 ( 180 ) 2012.06.12.

 ( 111 ) 174.593

 ( 210 ) M 02 02220

 ( 180 ) 2012.06.24.

 ( 111 ) 174.595

 ( 210 ) M 02 02803

 ( 180 ) 2012.06.12.

 ( 111 ) 174.607

 ( 210 ) M 02 02690

 ( 180 ) 2012.06.05.

 ( 111 ) 174.830

 ( 210 ) M 02 03017

 ( 180 ) 2012.06.26.

 ( 111 ) 174.832

 ( 210 ) M 02 02756

 ( 180 ) 2012.06.10.

 ( 111 ) 174.834

 ( 210 ) M 02 03018

 ( 180 ) 2012.06.26.

 ( 111 ) 174.835

 ( 210 ) M 02 03019

 ( 180 ) 2012.06.26.

 ( 111 ) 174.836

 ( 210 ) M 02 03020

 ( 180 ) 2012.06.26.

 ( 111 ) 174.837

 ( 210 ) M 02 03021

 ( 180 ) 2012.06.26.

 ( 111 ) 174.840

 ( 210 ) M 02 03023

 ( 180 ) 2012.06.26.
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 ( 111 ) 174.841

 ( 210 ) M 02 03024

 ( 180 ) 2012.06.26.

 ( 111 ) 174.842

 ( 210 ) M 02 02764

 ( 180 ) 2012.06.10.

 ( 111 ) 174.843

 ( 210 ) M 02 02766

 ( 180 ) 2012.06.10.

 ( 111 ) 174.844

 ( 210 ) M 02 02765

 ( 180 ) 2012.06.10.

 ( 111 ) 174.845

 ( 210 ) M 02 02771

 ( 180 ) 2012.06.10.

 ( 111 ) 174.858

 ( 210 ) M 02 02757

 ( 180 ) 2012.06.10.

 ( 111 ) 174.870

 ( 210 ) M 02 03011

 ( 180 ) 2012.06.26.

 ( 111 ) 174.891

 ( 210 ) M 02 02652

 ( 180 ) 2012.06.04.

 ( 111 ) 174.920

 ( 210 ) M 02 02831

 ( 180 ) 2012.06.14.

 ( 111 ) 174.927

 ( 210 ) M 02 02833

 ( 180 ) 2012.06.14.

 ( 111 ) 174.935

 ( 210 ) M 02 02838

 ( 180 ) 2012.06.14.

 ( 111 ) 174.936

 ( 210 ) M 02 02840

 ( 180 ) 2012.06.14.

 ( 111 ) 174.937

 ( 210 ) M 02 02839

 ( 180 ) 2012.06.14.
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 ( 111 ) 175.034

 ( 210 ) M 02 02847

 ( 180 ) 2012.06.14.

 ( 111 ) 175.035

 ( 210 ) M 02 02863

 ( 180 ) 2012.06.14.

 ( 111 ) 175.041

 ( 210 ) M 02 02843

 ( 180 ) 2012.06.14.

 ( 111 ) 175.043

 ( 210 ) M 02 02848

 ( 180 ) 2012.06.14.

 ( 111 ) 175.083

 ( 210 ) M 02 02867

 ( 180 ) 2012.06.17.

 ( 111 ) 175.084

 ( 210 ) M 02 02877

 ( 180 ) 2012.06.17.

 ( 111 ) 175.094

 ( 210 ) M 02 02879

 ( 180 ) 2012.06.17.

 ( 111 ) 175.096

 ( 210 ) M 02 02888

 ( 180 ) 2012.06.17.

 ( 111 ) 175.108

 ( 210 ) M 02 02968

 ( 180 ) 2012.06.20.

 ( 111 ) 175.138

 ( 210 ) M 02 02846

 ( 180 ) 2012.06.14.

 ( 111 ) 175.200

 ( 210 ) M 02 02175

 ( 180 ) 2012.06.24.

 ( 111 ) 175.201

 ( 210 ) M 02 02752

 ( 180 ) 2012.06.10.

 ( 111 ) 175.235

 ( 210 ) M 02 03063
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 ( 180 ) 2012.06.28.

 ( 111 ) 175.368

 ( 210 ) M 02 02685

 ( 180 ) 2012.06.05.

 ( 111 ) 175.469

 ( 210 ) M 02 02921

 ( 180 ) 2012.06.19.

 ( 111 ) 175.517

 ( 210 ) M 02 02949

 ( 180 ) 2012.06.21.

 ( 111 ) 175.529

 ( 210 ) M 02 02707

 ( 180 ) 2012.06.05.

 ( 111 ) 175.530

 ( 210 ) M 02 02940

 ( 180 ) 2012.06.21.

 ( 111 ) 175.532

 ( 210 ) M 02 02708

 ( 180 ) 2012.06.05.

 ( 111 ) 175.533

 ( 210 ) M 02 02953

 ( 180 ) 2012.06.21.

 ( 111 ) 175.534

 ( 210 ) M 02 02963

 ( 180 ) 2012.06.21.

 ( 111 ) 175.535

 ( 210 ) M 02 02709

 ( 180 ) 2012.06.05.

 ( 111 ) 175.536

 ( 210 ) M 02 02702

 ( 180 ) 2012.06.05.

 ( 111 ) 175.537

 ( 210 ) M 02 02704

 ( 180 ) 2012.06.05.

 ( 111 ) 175.539

 ( 210 ) M 02 02941

 ( 180 ) 2012.06.21.

 ( 111 ) 175.543
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 ( 210 ) M 02 02964

 ( 180 ) 2012.06.21.

 ( 111 ) 175.544

 ( 210 ) M 02 02683

 ( 180 ) 2012.06.05.

 ( 111 ) 175.585

 ( 210 ) M 02 02876

 ( 180 ) 2012.06.17.

 ( 111 ) 175.626

 ( 210 ) M 02 02810

 ( 180 ) 2012.06.12.

 ( 111 ) 175.652

 ( 210 ) M 02 02655

 ( 180 ) 2012.06.04.

 ( 111 ) 175.732

 ( 210 ) M 02 02942

 ( 180 ) 2012.06.21.

 ( 111 ) 175.734

 ( 210 ) M 02 02700

 ( 180 ) 2012.06.05.

 ( 111 ) 175.735

 ( 210 ) M 02 02701

 ( 180 ) 2012.06.05.

 ( 111 ) 175.937

 ( 210 ) M 02 02736

 ( 180 ) 2012.06.07.

 ( 111 ) 175.972

 ( 210 ) M 02 02658

 ( 180 ) 2012.06.04.

 ( 111 ) 175.974

 ( 210 ) M 02 02659

 ( 180 ) 2012.06.04.

 ( 111 ) 175.986

 ( 210 ) M 02 02661

 ( 180 ) 2012.06.04.

 ( 111 ) 175.987

 ( 210 ) M 02 02670

 ( 180 ) 2012.06.04.

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

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M576



 ( 111 ) 175.989

 ( 210 ) M 02 02672

 ( 180 ) 2012.06.04.

 ( 111 ) 175.991

 ( 210 ) M 02 02675

 ( 180 ) 2012.06.04.

 ( 111 ) 175.992

 ( 210 ) M 02 02679

 ( 180 ) 2012.06.04.

 ( 111 ) 175.996

 ( 210 ) M 02 02676

 ( 180 ) 2012.06.04.

 ( 111 ) 175.997

 ( 210 ) M 02 02678

 ( 180 ) 2012.06.04.

 ( 111 ) 176.000

 ( 210 ) M 02 03062

 ( 180 ) 2012.06.28.

 ( 111 ) 176.012

 ( 210 ) M 02 02935

 ( 180 ) 2012.06.20.

 ( 111 ) 176.132

 ( 210 ) M 02 02987

 ( 180 ) 2012.06.25.

 ( 111 ) 176.134

 ( 210 ) M 02 02990

 ( 180 ) 2012.06.25.

 ( 111 ) 176.171

 ( 210 ) M 02 02868

 ( 180 ) 2012.06.17.

 ( 111 ) 176.182

 ( 210 ) M 02 02699

 ( 180 ) 2012.06.05.

 ( 111 ) 176.234

 ( 210 ) M 02 02735

 ( 180 ) 2012.06.07.

 ( 111 ) 176.332

 ( 210 ) M 02 02815

 ( 180 ) 2012.06.13.
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 ( 111 ) 176.531

 ( 210 ) M 02 02653

 ( 180 ) 2012.06.04.

 ( 111 ) 176.532

 ( 210 ) M 02 02654

 ( 180 ) 2012.06.04.

 ( 111 ) 176.534

 ( 210 ) M 02 02660

 ( 180 ) 2012.06.04.

 ( 111 ) 176.536

 ( 210 ) M 02 02932

 ( 180 ) 2012.06.20.

 ( 111 ) 176.537

 ( 210 ) M 02 02938

 ( 180 ) 2012.06.20.

 ( 111 ) 176.615

 ( 210 ) M 02 02865

 ( 180 ) 2012.06.14.

 ( 111 ) 176.982

 ( 210 ) M 02 02792

 ( 180 ) 2012.06.11.

 ( 111 ) 176.983

 ( 210 ) M 02 02892

 ( 180 ) 2012.06.18.

 ( 111 ) 176.984

 ( 210 ) M 02 02893

 ( 180 ) 2012.06.18.

 ( 111 ) 176.988

 ( 210 ) M 02 02891

 ( 180 ) 2012.06.18.

 ( 111 ) 176.990

 ( 210 ) M 02 02898

 ( 180 ) 2012.06.18.

 ( 111 ) 176.991

 ( 210 ) M 02 02899

 ( 180 ) 2012.06.18.

 ( 111 ) 176.992

 ( 210 ) M 02 02889
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 ( 180 ) 2012.06.18.

 ( 111 ) 176.995

 ( 210 ) M 02 02903

 ( 180 ) 2012.06.18.

 ( 111 ) 176.996

 ( 210 ) M 02 02904

 ( 180 ) 2012.06.18.

 ( 111 ) 176.997

 ( 210 ) M 02 02905

 ( 180 ) 2012.06.18.

 ( 111 ) 176.998

 ( 210 ) M 02 02906

 ( 180 ) 2012.06.18.

 ( 111 ) 176.999

 ( 210 ) M 02 02908

 ( 180 ) 2012.06.18.

 ( 111 ) 177.000

 ( 210 ) M 02 02900

 ( 180 ) 2012.06.18.

 ( 111 ) 177.001

 ( 210 ) M 02 02907

 ( 180 ) 2012.06.18.

 ( 111 ) 177.002

 ( 210 ) M 02 02909

 ( 180 ) 2012.06.18.

 ( 111 ) 177.003

 ( 210 ) M 02 02910

 ( 180 ) 2012.06.18.

 ( 111 ) 177.004

 ( 210 ) M 02 02911

 ( 180 ) 2012.06.18.

 ( 111 ) 177.046

 ( 210 ) M 02 02668

 ( 180 ) 2012.06.04.

 ( 111 ) 177.053

 ( 210 ) M 02 02997

 ( 180 ) 2012.06.25.

 ( 111 ) 177.057
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 ( 210 ) M 02 03004

 ( 180 ) 2012.06.25.

 ( 111 ) 177.080

 ( 210 ) M 02 02640

 ( 180 ) 2012.06.03.

 ( 111 ) 177.087

 ( 210 ) M 02 02649

 ( 180 ) 2012.06.03.

 ( 111 ) 177.093

 ( 210 ) M 02 02650

 ( 180 ) 2012.06.03.

 ( 111 ) 177.101

 ( 210 ) M 02 02759

 ( 180 ) 2012.06.10.

 ( 111 ) 177.147

 ( 210 ) M 02 03058

 ( 180 ) 2012.06.27.

 ( 111 ) 177.155

 ( 210 ) M 02 02862

 ( 180 ) 2012.06.14.

 ( 111 ) 177.246

 ( 210 ) M 02 02684

 ( 180 ) 2012.06.05.

 ( 111 ) 177.249

 ( 210 ) M 02 02870

 ( 180 ) 2012.06.17.

 ( 111 ) 177.284

 ( 210 ) M 02 02824

 ( 180 ) 2012.06.13.

 ( 111 ) 177.297

 ( 210 ) M 02 02643

 ( 180 ) 2012.06.03.

 ( 111 ) 177.317

 ( 210 ) M 02 03010

 ( 180 ) 2012.06.26.

 ( 111 ) 177.323

 ( 210 ) M 02 02768

 ( 180 ) 2012.06.10.
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 ( 111 ) 177.324

 ( 210 ) M 02 02734

 ( 180 ) 2012.06.06.

 ( 111 ) 177.334

 ( 210 ) M 02 02719

 ( 180 ) 2012.06.06.

 ( 111 ) 177.425

 ( 210 ) M 02 02822

 ( 180 ) 2012.06.13.

 ( 111 ) 177.426

 ( 210 ) M 02 02828

 ( 180 ) 2012.06.13.

 ( 111 ) 177.502

 ( 210 ) M 02 02979

 ( 180 ) 2012.06.24.

 ( 111 ) 177.505

 ( 210 ) M 02 02729

 ( 180 ) 2012.06.06.

 ( 111 ) 177.514

 ( 210 ) M 02 02626

 ( 180 ) 2012.06.03.

 ( 111 ) 177.517

 ( 210 ) M 02 02644

 ( 180 ) 2012.06.03.

 ( 111 ) 177.519

 ( 210 ) M 02 02625

 ( 180 ) 2012.06.03.

 ( 111 ) 177.523

 ( 210 ) M 02 02928

 ( 180 ) 2012.06.19.

 ( 111 ) 177.530

 ( 210 ) M 02 02970

 ( 180 ) 2012.06.24.

 ( 111 ) 177.537

 ( 210 ) M 02 02711

 ( 180 ) 2012.06.06.

 ( 111 ) 177.561

 ( 210 ) M 02 02890

 ( 180 ) 2012.06.18.
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 ( 111 ) 177.562

 ( 210 ) M 02 02796

 ( 180 ) 2012.06.11.

 ( 111 ) 177.609

 ( 210 ) M 02 02624

 ( 180 ) 2012.06.03.

 ( 111 ) 177.636

 ( 210 ) M 02 02760

 ( 180 ) 2012.06.10.

 ( 111 ) 177.678

 ( 210 ) M 02 02873

 ( 180 ) 2012.06.17.

 ( 111 ) 177.685

 ( 210 ) M 02 02829

 ( 180 ) 2012.06.18.

 ( 111 ) 177.686

 ( 210 ) M 02 02830

 ( 180 ) 2012.06.18.

 ( 111 ) 177.713

 ( 210 ) M 02 03034

 ( 180 ) 2012.06.27.

 ( 111 ) 177.776

 ( 210 ) M 02 02787

 ( 180 ) 2012.06.11.

 ( 111 ) 177.777

 ( 210 ) M 02 02797

 ( 180 ) 2012.06.11.

 ( 111 ) 177.782

 ( 210 ) M 02 03031

 ( 180 ) 2012.06.27.

 ( 111 ) 177.785

 ( 210 ) M 02 03040

 ( 180 ) 2012.06.27.

 ( 111 ) 177.846

 ( 210 ) M 02 02874

 ( 180 ) 2012.06.17.

 ( 111 ) 177.857

 ( 210 ) M 02 03005
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 ( 180 ) 2012.06.25.

 ( 111 ) 177.950

 ( 210 ) M 02 02913

 ( 180 ) 2012.06.19.

 ( 111 ) 177.952

 ( 210 ) M 02 02926

 ( 180 ) 2012.06.19.

 ( 111 ) 177.954

 ( 210 ) M 02 02920

 ( 180 ) 2012.06.19.

 ( 111 ) 177.955

 ( 210 ) M 02 02919

 ( 180 ) 2012.06.19.

 ( 111 ) 178.116

 ( 210 ) M 02 02972

 ( 180 ) 2012.06.24.

 ( 111 ) 178.169

 ( 210 ) M 02 02825

 ( 180 ) 2012.06.13.

 ( 111 ) 178.207

 ( 210 ) M 02 02826

 ( 180 ) 2012.06.13.

 ( 111 ) 178.729

 ( 210 ) M 02 02692

 ( 180 ) 2012.06.05.

 ( 111 ) 178.743

 ( 210 ) M 02 02812

 ( 180 ) 2012.06.13.

 ( 111 ) 178.893

 ( 210 ) M 02 02916

 ( 180 ) 2012.06.19.

 ( 111 ) 178.902

 ( 210 ) M 02 03061

 ( 180 ) 2012.06.28.

 ( 111 ) 179.401

 ( 210 ) M 02 02753

 ( 180 ) 2012.06.10.

 ( 111 ) 179.498
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 ( 210 ) M 02 02985

 ( 180 ) 2012.06.24.

 ( 111 ) 179.499

 ( 210 ) M 02 02984

 ( 180 ) 2012.06.24.

 ( 111 ) 179.512

 ( 210 ) M 02 02717

 ( 180 ) 2012.06.06.

 ( 111 ) 179.697

 ( 210 ) M 02 02981

 ( 180 ) 2012.06.24.

 ( 111 ) 179.698

 ( 210 ) M 02 02714

 ( 180 ) 2012.06.06.

 ( 111 ) 179.703

 ( 210 ) M 02 02718

 ( 180 ) 2012.06.06.

 ( 111 ) 179.739

 ( 210 ) M 02 03052

 ( 180 ) 2012.06.27.

 ( 111 ) 179.752

 ( 210 ) M 02 02967

 ( 180 ) 2012.06.24.

 ( 111 ) 179.873

 ( 210 ) M 02 02954

 ( 180 ) 2012.06.21.

 ( 111 ) 179.878

 ( 210 ) M 02 02688

 ( 180 ) 2012.06.05.

 ( 111 ) 180.394

 ( 210 ) M 02 02918

 ( 180 ) 2012.06.19.

 ( 111 ) 180.479

 ( 210 ) M 02 02745

 ( 180 ) 2012.06.07.

 ( 111 ) 180.694

 ( 210 ) M 02 02716

 ( 180 ) 2012.06.06.
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 ( 111 ) 186.842

 ( 210 ) M 02 02715

 ( 180 ) 2012.06.06.

 ( 111 ) 187.859

 ( 210 ) M 02 03008

 ( 180 ) 2012.06.26.

 ( 111 ) 188.328

 ( 210 ) M 02 02884

 ( 180 ) 2012.06.17.

 ( 111 ) 188.329

 ( 210 ) M 02 02885

 ( 180 ) 2012.06.17.

 ( 111 ) 188.736

 ( 210 ) M 02 03022

 ( 180 ) 2012.06.26.

 ( 111 ) 188.746

 ( 210 ) M 02 02770

 ( 180 ) 2012.06.10.

 ( 111 ) 189.579

 ( 210 ) M 02 02746

 ( 180 ) 2012.06.07.

A rovat 248 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése

 ( 111 ) 184.668

 ( 732 ) ÜSTÖKI Kft., Budapest (HU)

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

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  114.880

 ( 732 )  Ashland Licensing and Intellectual Property LLC, Dublin, Ohio (US)

 ( 111 )  115.260

 ( 732 )  Kalocsai Porcelánfestő Kft., Kalocsa (HU)

 ( 111 )  115.699

 ( 732 )  Kosé Corporation, Tokió (JP)

 ( 111 )  115.789

 ( 732 )  SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., Chuo-ku, Tokyo (JP)

 ( 111 )  115.790

 ( 732 )  SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., Chuo-ku, Tokyo (JP)

 ( 111 )  115.945

 ( 732 )  RHODIA OPERATIONS, Aubervilliers (FR)

 ( 111 )  116.098

 ( 732 )  Dr Pepper/Seven Up, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Plano, Texas (US)

 ( 111 )  123.464

 ( 732 )  METATOX Peszticidgyártó és Forgalmazó Kft., Szeghalom (HU)

 ( 111 )  124.063

 ( 732 )  Allflex International Ltd. , Palmerston North, Új-Zéland (UZ)

 ( 111 )  124.064

 ( 732 )  MSD International Holdings GmbH, Luzern 6 (CH)

 ( 111 )  124.199

 ( 732 )  Earth Chemical Co. Ltd., Hyogo-ken (JP)

 ( 111 )  133.912

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

 ( 111 )  136.392

 ( 732 )  Ziff Davis, Inc., New York (US)

 ( 111 )  136.416

 ( 732 )  MEILLAND INTERNATIONAL S.A., LE LUC EN PROVENCE (FR)

 ( 111 )  136.567

 ( 732 )  PRO Projektvezetési és Szervező Kft., Nyergesújfalu (HU)

 ( 111 )  136.786

 ( 732 )  Lek farmacevtska druzba d.d., Ljubljana (SI)

 ( 111 )  137.267
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 ( 732 )  Canon Kabushiki Kaisha, Ohta-ku, Tokió (JP)

 ( 111 )  137.270

 ( 732 )  Canon Kabushiki Kaisha, Ohta-ku, Tokió (JP)

 ( 111 )  137.366

 ( 732 ) Tiger Food Brands Intellectual Property Holding Company (Proprietary) Limited, Gauteng, Republic of South

 Africa (ZA)

 ( 111 )  137.380

 ( 732 )  The Clorox Co., Oakland, Kalifornia (US)

 ( 111 )  137.394

 ( 732 )  Aspen Global Incorporated, Port Louis (MU)

 ( 111 )  137.417

 ( 732 )  Borland Software Corporation, Scotts Valley, Kalifornia (US)

 ( 111 )  137.425

 ( 732 )  Praxair Technology,Inc., Danbury,Connecticut (US)

 ( 111 )  137.486

 ( 732 )  TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelőségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  137.554

 ( 732 )  BP p.l.c., London (GB)

 ( 111 )  137.570

 ( 732 )  Fresenius Kabi AB, Uppsala (SE)

 ( 111 )  137.939

 ( 732 ) The Cartoon Network, Inc. (Delaware Államban, Amerikai Egyesült Államok, bejegyzett cég), Atlanta, Georgia

 (US)

 ( 111 )  138.056

 ( 732 )  FUJI Jukogyo Kabushiki Kaisha, Tokió (JP)

 ( 111 )  138.057

 ( 732 )  FUJI Jukogyo Kabushiki Kaisha, Tokió (JP)

 ( 111 )  138.487

 ( 732 )  SAMSUNG UK LIMITED, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  138.527

 ( 732 )  Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)

 ( 111 )  138.705

 ( 732 )  The Clorox Co., Oakland, Kalifornia (US)

 ( 111 )  138.736

 ( 732 )  Kellogg Company, Battle Creek, Michigan (US)
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 ( 111 )  138.739

 ( 732 )  KELLOGG COMPANY, Battle Creek, Michigan (US)

 ( 111 )  138.755

 ( 732 )  Nintendo Co., Ltd., Kyoto (JP)

 ( 111 )  138.757

 ( 732 )  Nintendo Co., Ltd., Kyoto (JP)

 ( 111 )  138.761

 ( 732 )  Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)

 ( 111 )  139.465

 ( 732 )  Miss Universe L.P., LLLP (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  139.472

 ( 732 )  I.B.E. Co., Ltd., Aichi 444-07 (JP)

 ( 111 )  139.591

 ( 732 )  United Biscuits (UK) Limited (céglajstromszám: 2506007), Hayes, Middlesex (GB)

 ( 111 )  140.460

 ( 732 )  Mejeriforeningen Danish Dairy Board, Viby J (DK)

 ( 111 )  171.330

 ( 732 )  Nyíri Andrea, Budapest (HU)

 ( 111 )  173.939

 ( 732 )  Rácalmás Város Önkormányzat, Rácalmás (HU)

 ( 111 )  173.976

 ( 732 )  Théma Lapkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  174.058

 ( 732 )  Magyar Nemzetőrök Országos Szövetsége, Miskolc (HU)

 ( 111 )  175.085

 ( 732 )  "Madár és Fiai" Kereskedelmi Kft., Inárcs (HU)

 ( 111 )  175.516

 ( 732 )  EGYM VITAL CENTER Kft., Keszthely (HU)

 ( 111 )  175.902

 ( 732 )  Jim Beam Brands Co., Deerfield, Illinois (US)

 ( 111 )  175.921

 ( 732 )  Siófok Város Önkormányzata, Siófok (HU)

 ( 111 )  175.922

 ( 732 )  Siófok Város Önkormányzata, Siófok (HU)

 ( 111 )  176.409
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 ( 732 )  NEW YORKER HUNGARY Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  176.618

 ( 732 )  Celine Dion, Laval,Quebec (CA)

 ( 111 )  176.772

 ( 732 )  VIP-REX Kft., Kisújszállás (HU)

 ( 111 )  176.858

 ( 732 )  POLGÁR Autóelektro Szervíz Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  177.135

 ( 732 )  Gere Attila, Villány (HU)

 ( 111 )  177.138

 ( 732 )  Inform Média Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  177.263

 ( 732 )  Tiffany and Company, New York, New York (US)

 ( 111 )  177.750

 ( 732 )  Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Wallisellen (CH)

 ( 111 )  178.097

 ( 732 )  4Kids Entertainment, Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  178.407

 ( 732 )  Diageo North America, Inc. (Connecticut állam törvényei szerint működő vállalat), Norwalk, Connecticut (US)

 ( 111 )  178.408

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

 ( 111 )  178.449

 ( 732 )  Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)

 ( 111 )  178.467

 ( 732 )  Téta Külkereskedelmi és Szolgáltató Kft., Sóskút,Ipari park (HU)

 ( 111 )  178.495

 ( 732 )  General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Detroit, Michigan (US)

 ( 111 )  178.498

 ( 732 )  Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 111 )  178.499

 ( 732 )  Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 111 )  178.750

 ( 732 )  KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., Neenah, Wisconsin WI (US)

 ( 111 )  178.808

 ( 732 )  Industria de Calcados West Coast Ltd.,, Ivoti - Rio Grande do Sul (BR)
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 ( 111 )  178.829

 ( 732 )  VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  178.851

 ( 732 )  FORD MOTOR COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Dearborn, Michigan (US)

 ( 111 )  178.947

 ( 732 )  Diageo North America, Inc. (Connecticut állam törvényei szerint működő vállalat), Norwalk, Connecticut (US)

 ( 111 )  179.090

 ( 732 )  California Board Sports, Inc. (Kalifornia államban bejegyzett cég), Carlsbad (US)

 ( 111 )  179.188

 ( 732 )  Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)

 ( 111 )  179.359

 ( 732 )  Diageo North America, Inc. (Connecticut állam törvényei szerint működő vállalat), Norwalk, Connecticut (US)

 ( 111 )  179.393

 ( 732 )  F. Schumacher & Co. (New York állam törvényei szerint működő vállalat), NEW YORK, New York állam (US)

 ( 111 )  179.572

 ( 732 )  Békési és Fia Bt., Békés (HU)

 ( 111 )  179.916

 ( 732 ) United Parcel Service of America, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia

 (US)

 ( 111 )  180.104

 ( 732 )  Eisai R&D Management Co., Ltd., Tokyo (JP)

 ( 111 )  180.135

 ( 732 )  Műszer Automatika Kft., Budaörs (HU)

 ( 111 )  180.288

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

 ( 111 )  181.035

 ( 732 )  Sheraton International IP, LLC, Delaware államban bejegyzett cég, Connecticut (US)

 ( 111 )  181.258

 ( 732 )  Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)

 ( 111 )  181.874

 ( 732 )  Eureka Hellas S.A., Volos (GR)

 ( 111 )  182.180

 ( 732 )  NBA Properties, Inc. (New York államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  182.469

 ( 732 )  BONGRAIN S.A. a French société anonyme á directoire et conseil de surveillance, Viroflay (FR)
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 ( 111 )  194.580

 ( 732 )  Bach Flower Remedies Ltd., Wimbledon, London (GB)

 ( 111 )  206.678

 ( 732 )  Apivita S.A., Athens GR-14452 (GR)

A rovat 87 darab közlést tartalmaz. 

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

Nemzeti védjegyoltalom megújítása

M591



Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  115.945

 ( 732 )  RHODIA OPERATIONS, Aubervilliers (FR)

 ( 111 )  125.077

 ( 732 )  Michael Leier KG, Horitschon (AT)

 ( 111 )  139.841

 ( 732 )  IKARUSBUS Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  143.481

 ( 732 )  COTY GENEVA SA VERSOIX, Versoix (CH)

 ( 111 )  155.493

 ( 732 )  "L-SOFT" Zrt., Nyíregyháza (HU)

 ( 111 )  157.905

 ( 732 )  WinterTrade Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  159.535

 ( 732 )  DEI HEADQUARTERS, INC., City of Vista, State of California (US)

 ( 111 )  160.329

 ( 732 )  Békési Pálinka Zrt., Békés (HU)

 ( 111 )  170.845

 ( 732 )  DEI HEADQUARTERS, INC., City of Vista, State of California (US)

 ( 111 )  173.976

 ( 732 )  Théma Lapkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  175.687

 ( 732 )  DEI HEADQUARTERS, INC., City of Vista, State of California (US)

 ( 111 )  176.521

 ( 732 )  HR CONSULT Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  176.730

 ( 732 )  ALEX HANDEL Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  177.110

 ( 732 )  Népujság Korlátolt Felelősségű Társaság Békéscsaba, Békéscsaba (HU)

 ( 111 )  177.111

 ( 732 )  Népujság Korlátolt Felelősségű Társaság Békéscsaba, Békéscsaba (HU)

 ( 111 )  177.136

 ( 732 )  Medicover Holdings N.V.S.á.r.l., Luxembourg (LU)
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 ( 111 )  177.980

 ( 732 )  Békési Pálinka Zrt., Békés (HU)

 ( 111 )  179.220

 ( 732 )  MSD INTERNATIONAL GMBH, 6000 Lucerne 6 (CH)

 ( 111 )  179.222

 ( 732 )  MSD INTERNATIONAL GMBH, 6000 Lucerne 6 (CH)

 ( 111 )  180.060

 ( 732 )  Békési Pálinka Zrt., Békés (HU)

 ( 111 )  180.321

 ( 732 )  AVEX Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Százhalombatta (HU)

 ( 111 )  181.342

 ( 732 )  Népujság Korlátolt Felelősségű Társaság Békéscsaba, Békéscsaba (HU)

 ( 111 )  181.928

 ( 732 )  Medicover Holdings N.V.S.á.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  182.139

 ( 732 )  MSD INTERNATIONAL GMBH, 6000 Lucerne 6 (CH)

 ( 111 )  184.020

 ( 732 )  Medicover Holdings N.V.S.á.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  191.543

 ( 732 )  Labiana Life Sciences S.A.U., Barcelona (ES)

 ( 111 )  192.238

 ( 732 )  ALBAEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 111 )  193.043

 ( 732 )  MSD INTERNATIONAL GMBH, 6000 Lucerne 6 (CH)

 ( 111 )  193.082

 ( 732 )  FESTÉK BÁZIS Kft., Győr (HU)

 ( 111 )  193.540

 ( 732 )  Békési Pálinka Zrt., Békés (HU)

 ( 111 )  194.028

 ( 732 )  Békési Pálinka Zrt., Békés (HU)

 ( 111 )  196.318

 ( 732 )  Mondadori International Business S.r.l., Milan (IT)

 ( 111 )  196.322

 ( 732 )  Mondadori International Business S.r.l., Milan (IT)
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 ( 111 )  196.325

 ( 732 )  Mondadori International Business S.r.l., Milan (IT)

 ( 111 )  196.326

 ( 732 )  Mondadori International Business S.r.l., Milan (IT)

 ( 111 )  197.295

 ( 732 )  CEMELOG Zrt., Budaörs (HU)

 ( 111 )  197.543

 ( 732 )  Balázs László, Tiszafüred (HU)

 ( 111 )  197.545

 ( 732 )  Balázs László, Tiszafüred (HU)

 ( 111 )  197.807

 ( 732 )  Clockwork Média Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  197.972

 ( 732 )  IAVRUM Consult Szolgáltató Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 111 )  198.740

 ( 732 )  Hubimmo Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.081

 ( 732 )  Gláser-Katona Zsuzsanna 50%, Budapest (HU)

 Gláser Tamás 25%, Budapest (HU)

 Vékony Dániel Sándor 25%, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.619

 ( 732 )  Békési Pálinka Zrt., Békés (HU)

 ( 111 )  201.475

 ( 732 )  Darabos János, Hajdúsámson (HU)

 ( 111 )  201.532

 ( 732 )  Békési Pálinka Zrt., Békés (HU)

 ( 111 )  202.672

 ( 732 )  Mondadori International Business S.r.l., Milan (IT)

 ( 111 )  205.197

 ( 732 )  COVIDIEN Kft., Pécs (HU)

 ( 111 )  205.991

 ( 732 )  Elek Imola Judit, Budapest (HU)

 ( 111 )  205.993

 ( 732 )  Elek Imola Judit, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.456
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 ( 732 )  Clockwork Média Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.457

 ( 732 )  Clockwork Média Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.458

 ( 732 )  Clockwork Média Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.476

 ( 732 )  Clockwork Média Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

A rovat 53 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  124.063

 ( 732 )  Allflex International Ltd. , Palmerston North, Új-Zéland (UZ)

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

 ( 111 )  136.786

 ( 732 )  Lek farmacevtska druzba d.d., Ljubljana (SI)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  137.417

 ( 732 )  Borland Software Corporation, Scotts Valley, Kalifornia (US)

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

 ( 111 )  145.100

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  145.661

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  145.663

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  145.735

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  145.736

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  145.798

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 111 )  145.917

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  146.364

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  146.477

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  146.996

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  147.511

 ( 732 )  Big Feats Entertainment, L.P., Allen, Texas (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  149.065

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  149.066

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  149.146

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  149.321

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  149.361

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  149.644

 ( 732 )  Big Feats Entertainment, L.P., Allen, Texas (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  149.861

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  150.164

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
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 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  150.857

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  150.904

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  151.155

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  151.177

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  151.189

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  151.191

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  151.309

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  152.153

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  152.547

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  152.594

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  153.961

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  155.240

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  155.715
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 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  155.859

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  163.150

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  169.770

 ( 732 )  Magyar Labdarúgó Liga 1/2, Budapest (HU)

 Borsodi Sörgyár Kft. 1/2, Bőcs (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Budapest

 Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  178.349

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  178.576

 ( 732 )  MAD DOGG ATHLETICS, Inc., Venice, California (US)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  178.963

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  179.090

 ( 732 )  California Board Sports, Inc. (Kalifornia államban bejegyzett cég), Carlsbad (US)

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

 ( 111 )  179.653

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  179.756

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  180.153

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  180.754

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  180.924

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
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 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  181.247

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  181.459

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  181.745

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  181.821

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  181.926

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  181.996

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  182.122

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  182.408

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  184.032

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  184.034

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  185.324

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  185.420

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  186.482
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 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  186.745

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  187.869

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  187.870

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  187.977

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  188.059

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  188.408

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  189.452

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  189.556

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  189.557

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  198.473

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  198.474

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  198.991

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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 ( 111 )  200.266

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  204.073

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  204.074

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  204.436

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  204.438

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  204.665

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  205.074

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  206.040

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  206.276

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  207.511

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

 ( 740 )  Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 82 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  124.063

 ( 732 )  Allflex International Ltd. , Palmerston North, Új-Zéland (UZ)

 ( 111 )  136.631

 ( 732 )  Corvinum Borászati, Befektetési és Kereskedelmi Rt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  136.786

 ( 732 )  Lek farmacevtska druzba d.d., Ljubljana (SI)

 ( 111 )  137.417

 ( 732 )  Borland Software Corporation, Scotts Valley, Kalifornia (US)

 ( 111 )  145.100

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

 ( 111 )  145.661

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

 ( 111 )  145.663

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

 ( 111 )  145.735

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

 ( 111 )  145.736

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

 ( 111 )  145.798

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

 ( 111 )  145.917

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

 ( 111 )  146.364

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

 ( 111 )  146.477

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

 ( 111 )  146.996

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

 ( 111 )  147.511

 ( 732 )  Big Feats Entertainment, L.P., Allen, Texas (US)

 ( 111 )  149.065

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

 ( 111 )  149.066

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

 ( 111 )  149.146

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

 ( 111 )  149.321

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
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 ( 111 )  149.361

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

 ( 111 )  149.644

 ( 732 )  Big Feats Entertainment, L.P., Allen, Texas (US)

 ( 111 )  149.861

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

 ( 111 )  150.164

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

 ( 111 )  150.857

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

 ( 111 )  150.904

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

 ( 111 )  151.155

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

 ( 111 )  151.177

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

 ( 111 )  151.189

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

 ( 111 )  151.191

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

 ( 111 )  151.309

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

 ( 111 )  152.153

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

 ( 111 )  152.547

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

 ( 111 )  152.594

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

 ( 111 )  153.961

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

 ( 111 )  155.240

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

 ( 111 )  155.715

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

 ( 111 )  155.859
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 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 111 )  163.150

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

 ( 111 )  169.770

 ( 732 )  Magyar Labdarúgó Liga 1/2, Budapest (HU)

 Borsodi Sörgyár Kft. 1/2, Bőcs (HU)

 ( 111 )  178.349

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

 ( 111 )  178.576

 ( 732 )  MAD DOGG ATHLETICS, Inc., Venice, California (US)

 ( 111 )  178.963

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

 ( 111 )  179.090

 ( 732 )  California Board Sports, Inc. (Kalifornia államban bejegyzett cég), Carlsbad (US)

 ( 111 )  179.572

 ( 732 )  Békési és Fia Bt., Békés (HU)

 ( 111 )  179.653

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

 ( 111 )  179.756

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

 ( 111 )  180.153

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

 ( 111 )  180.754

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

 ( 111 )  180.924

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

 ( 111 )  181.247

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

 ( 111 )  181.459

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

 ( 111 )  181.745

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

 ( 111 )  181.821

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

 ( 111 )  181.926
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 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 111 )  181.996

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

 ( 111 )  182.122

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

 ( 111 )  182.408

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

 ( 111 )  184.032

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

 ( 111 )  184.034

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

 ( 111 )  185.324

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

 ( 111 )  185.420

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

 ( 111 )  186.482

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

 ( 111 )  186.745

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

 ( 111 )  187.869

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

 ( 111 )  187.870

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

 ( 111 )  187.977

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

 ( 111 )  188.059

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

 ( 111 )  188.408

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

 ( 111 )  189.452

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

 ( 111 )  189.556

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

 ( 111 )  189.557

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
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 ( 111 )  198.473

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

 ( 111 )  198.474

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

 ( 111 )  198.991

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

 ( 111 )  200.266

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

 ( 111 )  204.073

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

 ( 111 )  204.074

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

 ( 111 )  204.436

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

 ( 111 )  204.438

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

 ( 111 )  204.665

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

 ( 111 )  205.074

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

 ( 111 )  206.040

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

 ( 111 )  206.276

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

 ( 111 )  207.511

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

 ( 111 )  208.710

 ( 732 )  Future Real Estate Network Ltd., EAST GRINSTEAD, WEST SUSSEX (GB)

 ( 111 )  208.723

 ( 732 )  Future Real Estate Network Ltd., EAST GRINSTEAD, WEST SUSSEX (GB)

 ( 111 )  208.724

 ( 732 )  Future Real Estate Network Ltd., EAST GRINSTEAD, WEST SUSSEX (GB)

 ( 111 )  208.725

 ( 732 )  Future Real Estate Network Ltd., EAST GRINSTEAD, WEST SUSSEX (GB)
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 ( 111 )  208.726

 ( 732 )  Future Real Estate Network Ltd., EAST GRINSTEAD, WEST SUSSEX (GB)

A rovat 89 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  122.105

 ( 732 )  BEAM INC UK LIMITED, Horsham,West Sussex (GB)

 ( 111 )  138.162

 ( 732 )  VÁRDA-DRINK Szeszipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisvárda (HU)

 ( 111 )  138.527

 ( 732 )  Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)

 ( 111 )  140.460

 ( 732 )  Mejeriforeningen Danish Dairy Board, Viby J (DK)

 ( 111 )  151.163

 ( 732 )  Janssen Biotech, Inc., Horsham, Pennsylvania (US)

 ( 111 )  153.355

 ( 732 )  BEAM INC UK LIMITED, Horsham,West Sussex (GB)

 ( 111 )  154.430

 ( 732 )  BEAM INC UK LIMITED, Horsham,West Sussex (GB)

 ( 111 )  166.228

 ( 732 )  BEAM INC UK LIMITED, Horsham,West Sussex (GB)

 ( 111 )  166.445

 ( 732 )  Avalon Global Group,Inc., St.Petersburg, Florida (US)

 ( 111 )  170.238

 ( 732 )  Avalon Global Group, Inc., St. Petersburg, Florida (US)

 ( 111 )  171.330

 ( 732 )  Nyíri Andrea, Budapest (HU)

 ( 111 )  176.409

 ( 732 )  NEW YORKER HUNGARY Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  176.772

 ( 732 )  VIP-REX Kft., Kisújszállás (HU)

 ( 111 )  178.467

 ( 732 )  Téta Külkereskedelmi és Szolgáltató Kft., Sóskút,Ipari park (HU)

 ( 111 )  178.808

 ( 732 )  Industria de Calcados West Coast Ltd.,, Ivoti - Rio Grande do Sul (BR)
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 ( 111 )  178.829

 ( 732 )  VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  179.090

 ( 732 )  California Board Sports, Inc. (Kalifornia államban bejegyzett cég), Carlsbad (US)

 ( 111 )  179.220

 ( 732 )  MSD INTERNATIONAL GMBH, 6000 Lucerne 6 (CH)

 ( 111 )  179.222

 ( 732 )  MSD INTERNATIONAL GMBH, 6000 Lucerne 6 (CH)

 ( 111 )  180.588

 ( 732 )  Sinclair Pharmaceuticals Limited, Chester (GB)

 ( 111 )  182.139

 ( 732 )  MSD INTERNATIONAL GMBH, 6000 Lucerne 6 (CH)

 ( 111 )  193.043

 ( 732 )  MSD INTERNATIONAL GMBH, 6000 Lucerne 6 (CH)

 ( 111 )  197.644

 ( 732 )  Bonar Geosynthetics Kft., Tiszaújváros (HU)

 ( 111 )  203.602

 ( 732 )  Kocsis Gábor, Győr (HU)

A rovat 24 darab közlést tartalmaz. 

Használati szerződés

 ( 111 )  197.543

 ( 732 )  Balázs László, Tiszafüred (HU)

 ( 111 )  197.545

 ( 732 )  Balázs László, Tiszafüred (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 12 02105

 ( 731 )  HESI Sütőipari Kft., Eger (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 13 00005

 ( 731 )  Future Real Estate Network Ltd., Budapest (HU)

 ( 740 )  Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 210 )  M 12 04336

 ( 731 )  Vass László, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 13 00005

 ( 731 )  Future Real Estate Network Ltd., Budapest (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 210 )  M 92 03925

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

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  732.968

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  780.327

  

( 546 )

 ( 511 )  16, 18

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  787.609

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  826.720

 ( 541 )  BOOMERANG

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  875.509

 ( 541 )  PEDIAVEN

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012
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 ( 111 )  1.137.316

 ( 541 )  Bionica

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.363

 ( 541 )  SAZI

 ( 511 )  17, 35, 42

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.398

  

( 546 )

 ( 511 )  2

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.405

  

( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.410

  

( 546 )

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.434

 ( 541 )  BIG BOY

 ( 511 )  5, 30-31

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012
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 ( 111 )  1.137.468

 ( 541 )  SR Phonares fixOn

 ( 511 )  5, 10

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.474

  ( 546 )

 ( 511 )  28

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.476

  

( 546 )

 ( 511 )  6-7, 12

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.477

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 10, 12, 16, 18, 20, 24-25, 28, 35

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.512

  
( 546 )

 ( 511 )  35, 37-38, 42

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.514

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30, 32

 ( 580 )  2012.12.06.
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 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.518

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.544

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 29-31, 35-36, 39, 44

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.561

  
( 546 )

 ( 511 )  6, 11, 21

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.582

  ( 546 )

 ( 511 )  15, 28, 41, 44

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.598

  
( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.636

  

( 546 )

 ( 511 )  7, 11, 21, 30

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.693

 ( 541 )  Rembrandt

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2012.12.06.
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 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.718

 ( 541 )  InlensDuo

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.719

 ( 541 )  CZV

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.736

 ( 541 )  evona

 ( 511 )  20, 24-25

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.763

  

( 546 )

 ( 511 )  41-42

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.764

  

( 546 )

 ( 511 )  41-42

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.766

  

( 546 )

 ( 511 )  6-7, 11, 35, 37

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.806

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 11

 ( 580 )  2012.12.06.

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

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

W83



 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.817

 ( 541 )  ALTRO TRANSFLOR MOMENTUM

 ( 511 )  27

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.831

  

( 546 )

 ( 511 )  10, 37

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.840

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 19-21, 24, 37

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.893

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.895

  

( 546 )

 ( 511 )  8, 16, 18, 21-22, 25, 34-35, 43

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.906

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2012.12.06.
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 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.934

  

( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.950

 ( 541 )  FLYOVER

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.964

  
( 546 )

 ( 511 )  9-10, 21

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.973

  

( 546 )

 ( 511 )  16

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.976

  

( 546 )

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.137.977

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.138.007

 ( 541 )  SALESIANER MIETTEX HYGIENE GARANTIE
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 ( 511 )  3, 5, 10, 24-25, 27, 35

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.138.008

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 10, 24-25, 27, 35

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.138.011

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 10, 24-25, 27, 35

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.138.012

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 10, 24-25, 27, 35

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.138.013

 ( 541 )  SALESIANER MIETTEX ZUFRIEDENHEITSGARANTIE

 ( 511 )  3, 5, 10, 24-25, 27, 35

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.138.014

 ( 541 )  SALESIANER MIETTEX GARANTIERT NACHHALTIG

 ( 511 )  3, 5, 10, 24-25, 27, 35

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.138.015
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( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 10, 24-25, 27, 35

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.138.016

 ( 541 )  SALESIANER MIETTEX VERSORGUNGSGARANTIE

 ( 511 )  3, 5, 10, 24-25, 27, 35

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.138.024

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.138.072

  

( 546 )

 ( 511 )  16, 35-39, 41-43

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.138.095

 ( 541 )  STRAGEN

 ( 511 )  1, 5, 35, 42, 44-45

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.138.105

 ( 541 )  JEAN MARC DEMURE

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012
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 ( 111 )  1.138.106

 ( 541 )  JEAN MARC DREAM OF LOVE

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.138.107

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.138.177

 ( 541 )  TOMORROW PEOPLE

 ( 511 )  9, 11

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.138.215

 ( 541 )  TEN STRIKE DARK

 ( 511 )  32-33, 35

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.138.272

  
( 546 )

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.138.322

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30, 32

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.138.327
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( 546 )

 ( 511 )  5, 18, 24-25, 28

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.138.364

 ( 541 )  TEN STRIKE SKY

 ( 511 )  32-33, 35

 ( 580 )  2012.12.06.

 ( 450 )  GAZ 47/2012

 ( 111 )  1.138.407

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 11, 35, 42

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.138.418

  

( 546 )

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.138.421

  ( 546 )

 ( 511 )  3, 35, 39, 41, 43-44

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.138.544

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 18, 24-25, 28

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012
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 ( 111 )  1.138.548

  

( 546 )

 ( 511 )  25, 35, 40

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.138.563

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.138.567

  
( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.138.651

 ( 541 )  INTERVITIS INTERFRUCTA

 ( 511 )  16, 35, 41

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.138.757

 ( 541 )  LA RESERVE DES MARQUES

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.138.830

 ( 541 )  SENBARI

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.138.839

  ( 546 )

 ( 511 )  2
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 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.138.845

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30, 35

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.138.851

  
( 546 )

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.138.852

 ( 541 )  EXPERT SYSTEM

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.138.870

 ( 541 )  OPENTOUCH

 ( 511 )  9, 38

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.138.878

 ( 541 )  mix&GO

 ( 511 )  30, 32

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.138.903

 ( 541 )  ISU WORLD JUNIOR SYNCHRONIZED SKATING CHAMPIONSHIPS

 ( 511 )  9, 16, 41

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.138.938

 ( 541 )  CHELLO

 ( 511 )  9, 16, 38, 41-42, 45

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.138.995
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( 546 )

 ( 511 )  6-7

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.139.016

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.139.017

  

( 546 )

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.139.025

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.139.027

  

( 546 )

 ( 511 )  16

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.139.040

  
( 546 )

 ( 511 )  14

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012
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 ( 111 )  1.139.041

  

( 546 )

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.139.042

  

( 546 )

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.139.131

  

( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.139.157

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.139.213

  
( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.139.226

 ( 541 )  MARIMEX

 ( 511 )  9, 16, 42

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.139.289
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( 546 )

 ( 511 )  35-37, 42

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.139.298

 ( 541 )  BODY RESORT

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.139.306

 ( 541 )  BLACK JACK

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.139.326

  
( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.139.356

  

( 546 )

 ( 511 )  31

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

 ( 111 )  1.139.421

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2012.12.13.

 ( 450 )  GAZ 48/2012

A rovat 99 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  510.337

 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  580.145

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  788.396

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 111 )  927.759

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  990.737

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 111 )  1.004.261

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 111 )  1.025.690

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 111 )  1.071.804

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 111 )  1.073.430

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 111 )  1.079.419

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.084.830

 ( 151 )  2013.03.05.

 ( 111 )  1.091.527

 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  1.097.853

 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  1.115.019

 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  1.119.975

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.013

 ( 151 )  2013.02.19.
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 ( 111 )  1.120.038

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.039

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.066

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.102

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.117

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.119

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.134

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.167

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.180

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.192

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.208

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.287

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.288

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.290

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.340

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.342

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.346

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.382
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 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.424

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.433

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.496

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.531

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.537

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.609

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.670

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.673

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.733

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.749

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.773

 ( 151 )  2013.02.19.

 ( 111 )  1.120.802

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 111 )  1.120.841

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 111 )  1.120.842

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 111 )  1.120.844

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 111 )  1.120.845

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 111 )  1.120.846

 ( 151 )  2013.02.20.
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 ( 111 )  1.120.848

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 111 )  1.120.856

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 111 )  1.120.871

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 111 )  1.120.872

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 111 )  1.120.884

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 111 )  1.120.889

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 111 )  1.120.929

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 111 )  1.120.935

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 111 )  1.120.952

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 111 )  1.120.972

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 111 )  1.121.689

 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  1.121.699

 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  1.121.754

 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  1.121.758

 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  1.121.785

 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  1.121.809

 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  1.121.810

 ( 151 )  2013.02.22.
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 ( 111 )  1.121.811

 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  1.121.812

 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  1.121.813

 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  1.121.833

 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  1.121.860

 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  1.121.861

 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  1.121.916

 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  1.121.939

 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  1.121.950

 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  1.122.043

 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  1.122.061

 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  1.122.062

 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  1.122.102

 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  1.122.136

 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  1.122.143

 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  1.122.228

 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  1.122.231

 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  1.122.267
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 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  1.122.292

 ( 151 )  2013.02.22.

 ( 111 )  1.122.404

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.419

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.422

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.435

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.471

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.515

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.527

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.571

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.575

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.583

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.602

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.606

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.607

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.628

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.649

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.660

 ( 151 )  2013.02.28.
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 ( 111 )  1.122.662

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.685

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.716

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.738

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.741

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.757

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.817

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.836

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.841

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.856

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.857

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.858

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.890

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.901

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.902

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.960

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.122.961

 ( 151 )  2013.02.28.
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 ( 111 )  1.122.973

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.123.003

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.123.044

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.123.088

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.123.090

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.123.102

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.123.126

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.123.149

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.123.155

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.123.169

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.123.170

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.123.173

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.123.174

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.123.180

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.123.191

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.123.195

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.123.196

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.123.230
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 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.123.253

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.123.256

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.123.267

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  1.123.271

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 111 )  589.254B

 ( 151 )  2013.02.22.

A rovat 143 darab közlést tartalmaz. 
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