
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 10 02214

 ( 220 ) 2010.07.20.

 ( 731 )  Jakab István, Fót (HU)

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

 ( 541 ) Colon Control

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

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

 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 12 00083

 ( 220 ) 2012.01.11.

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

 ( 541 ) microsonar

 ( 511 ) 9    Tudományos és ipari mérő- és jelző készülékek és berendezések; érzékelő, mérőjel átalakító, adatfeldolgozó,

adattároló, kijelző és adattovábbító készülékek folyamatirányító, szabályzó és riasztó berendezésekhez;

 folyamatirányító, szabályzó ésriasztóberendezések.

 ( 210 ) M 12 00091

 ( 220 ) 2012.01.11.

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

 ( 541 ) thermopoint

 ( 511 ) 9    Tudományos és ipari mérő- és jelző készülékek és berendezések; érzékelő, mérőjel átalakító, adatfeldolgozó,

adattároló, kijelző és adattovábbító készülékek folyamatirányító, szabályzó és riasztó berendezésekhez;

 folyamatirányító, szabályzó ésriasztóberendezések.

 ( 210 ) M 12 01836

 ( 220 ) 2012.05.26.

 ( 731 )  Pitrik Csaba, Szeged (HU)

 Tamási Tímea Ágnes, Szeged (HU)

  

( 591 )

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

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

lószerszámok; abrakos tarisznyák; aktatáskák;aranyverő hártyák; állszíjak bőrből; belek hurkafélék készítéséhez;

bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bordák esernyőkhöz; vagy napernyőkhöz; botszékek; bőr, nyers vagy félig

megmunkált állapotban; bőrdarabok bútorhuzatokhoz; bőrfonalak; bőrhevederek;bőrlemezek; bőröndök,

kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász] bőrpórázok; bőrszelepek; bőrszíjak; bőrszíjak katonai

felszerelésekhez; bőrszíjak [nyergesáru]; bőrtakarók [szörmék]; bútorhuzatok bőrből; dobozok bőrből vagy

műbőrből; dobozokvulkánfíberből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; esernyőbehúzó anyagok;

esernyőnyelek, esernyőfogók; feszítőzablák; fogantyúk bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk

sétapálcákhoz; gumirészek kengyelekhez; gyűrűk esernyőkhöz; hámokállatoknak; hámok szerelvényei;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 6. szám, 2013.03.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M610



hátizsákok; hevedertáskák gyermekek hordozására; irattáskák, aktatáskák; irhák [állatbőrök]; iskolatáskák;

istrángok [hámok]; kalapdobozok bőrből; kantárak [hámok]; kantárszárak, gyeplők; kecskebőr, sevró;

kengurugyermekek hordozására [heveder]; kenguruk [hevederek] csecsemők hordozására; kengyelek;

kengyelszíjak; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kikészített börök; kilencágú

korbácsok; kofferek [kis utazóládák]; korbácsok,ostorok; korcsolyaszíjak; kottamappák, kottatokok; kötőfékek

[hámok]; kruponbőrök; kulcstokok; ládák bőrből vagy műbőrből; lánchálós erszények; levéltárcák; lópatkók;

lószerszám-szíjak; lótakarók, lópokrócok; lovaglónyergek; marhabőrök; moleszkin[bőrutánzat}; műbőr;

napernyők; névjegytartók, kártyatartók; nyakhámok; nyakörvek állatoknak; nyeregfák [nyeregvázak];

nyeregpárnák lovagláshoz; nyeregtakarók lovaknak; nyergesáruk; nyersbőrök, irhák; oldaltáskák, tarisznyák;

piperetáskák üresen;pórázok bőrből; rugóburkolatok bőrből; ruhatáskák utazáshoz; sétabotok, sétapálcák;

sporttáskák; strandtáskák; szarvasbőr, nem tisztítási célokra; szájkosarak; szemellenzők [hámok]; szerszámtáskák

bőrből (üresen); szíjak nyergekhez; takarók állatoknak;táskák [zacskók, tasakok]; csomagolásra, bőrből;

térdvédők lovaknak; turistabotok; utazókészletek [bőráruk]; utazóládák; útitáskák; vadásztáskák

[vadászkellékek]; vállszíjak bőrből; vázak esernyőkhöz vagy napernyőkhöz; zablák állatoknak [hámok];

zsákokhegymászóknak; zsákok táborozóknak (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

műanyagokból; ablakszere1vények, nemfémből; ajtókilincsek, nem fémből; ajtóreteszek, nem fémből;

ajtószerelvények, nem fémből; anyacsavarok, csavaranyák, nem fémből; asztallapok asztalok; asztalok fémből;

azonosító karkötők kórházi használatra, nem fémből; ágyak; ágykeretek; ágylábakgörgői, nem fémből;

ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével; ágyszerelvények, nem fémből; állati karmok/körmök; állati paták; állati

szarvak; álló kalapfogasok; árubemutató állványok; bakok, kecskelábak [bútorzat]; bambuszfüggönyök;

bambusznád; bálnaszila[halcsont}, nyers vagy félig megmunkált állapotban; beltéri ablaksötétítők textilből;

beltéri sztórok ablakokba [bútorok]; beszállólépcső utasoknak, nem fémből, mozgatható; borostyánkő; bölcsők;

bútorajtók; bútorgörgők nem fémből; bútorok; bútorpolcok;bútorszerelvények, nem fémből; cégtáblák, cégérek

fából vagy műanyagból; csapok; ékek, nem fémből; csavarok, nem fémből; csévék nem fémből, nem mechanikus,

hajlékony csövekhez; csomagolótartályok műanyagból; csörlők, nem fémből, nem mechanikus,

hajlékonycsövekhez; díványok, kerevetek dobozok fából vagy műanyagból; dobozok játékokhoz; dugók; dugók

[csapok), nem fémből; dugók, nem fémből; edényszárítók [rácsok, állványok]; elefántcsont, nyers vagy félig

megmunkált állapotban; elefántcsontdió;esernyőtartók; ezüstözött üveg [tükrök]; é1elmiszertató szekrények, nem

fémből; énekeskönyvtartó polcok, pulpitusok; ételdíszek műanyagból; fa- vagy műanyag hirdetmények, plakátok;

fa- vagy műanyag létrák; fahordók bor lefejtéséhez; falra szereltpelenkázó matracok; faorsók fonálhoz,

selyemhez, paszományhoz; faszerkezetek bútorokhoz; fejes csavarok, nem fémből; fejtámaszok [bútorok];

fekhelyek lakásban tartott kisállatoknak; felfújható párnák, nem gyógyászati használatra;

felfújhatóreklámtárgyak; fémbútorok; fiókok; fodrászszékek; fogasok [bútorok]; folyóirattartók; fonott kosarak;

fotelek, kar(os)székek; függönyakasztók; függönyakasztók [összefogók]; függönygörgők, gurrigurik;

függönykarikák; függönyök szövettel borított fából(bútorzat]; függönyrudak; függönysínek; függönytartók nem

textilanyagokból; fűrészbakok; gombkilincsek, nem fémből; gyermekjárókák; gyógyszeres szekrények;

gyöngyfüggönyök, díszítés céljára; gyöngyház nyers vagy félig megmunkált állapotban; halaskosarak;házszámok,

nem fémből, nem világító; hengerpárnák; hímzőkeretek; hirdetőtáblák; hordóabroncsok, nem fémből;

hordócsapok, nem fémből; hordódongák; hordók, nem fémből; hordótartó állványok, nem fémből; búsvágó tőkék,

húsvágó deszkák [asztalok]; iratgyűjtőpolcok [bútorok]; íróasztalok; irodabútorok; írógépasztalok; írópolcok;

iskolabútorok; járókák, állókák kisgyermekeknek; kagylók [kagylóhéjak]; kampók, fogasok, nem fémből;

kanapék; kaptárakhoz fakeretek; karók növényekhez és fákhoz; karosszékek,sezlonok; kartotékszekrények;

kartotéktartók (bútorok]; kaszanyelek, nem fémből; kábelsaruk, nem fémből; kádak, medencék, nem fémből;

kályhaellenzők, háztartási; kefékhez szerelékek; kemping hálózsákok; kerevetek, pamlagok; képkeretek;

képkeretekhezdíszítőlécek; képkeretpántok; késnyelek, nem fémből; kézikocsik [bútorzat]; kézitükrök
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[toaletthez]; kikötőúszók bójáí, nem fémből; kilincsek. kallantyúk, nem fémből; kis íróasztalok, szekreterek; kis

létrák, nem fémből; kitömött állátok; kitömöttmadarak; komódok, fiókos szekrények; konténerek, nem fémből,

[tároláshoz, szállításhoz]; koporsók; koporsószerelvények nem fémből; korall; kórházi ágyak; kosarak, nem

fémből; kotlósketrecek; könyvespolcok; könyvtartók [bútorzat]; ku1cstartó táblák;kutyaólak; ládák, dobozok,

nem fémből; lefolyókhoz eltávolítható burkolatok; legyezők; lemezek szintetikus ámbrából; lemezes belső

függönyök; levélládák, nem fémből, és/vagy falazatból; lécek, rudak képkeretekhez; légmatracok nem

gyógyászati használatra;légpárnák nem gyógyászati használatra; lépcső szőnyegekhez; rögzítőrudak; lépek

kaptárakba; lépviasz kaptárakhoz; magas székek gyermekeknek; malteros/vakoló ládák, nem fémből;

masszázsasztalok; matracok; mellszobrok fából, viaszból, gipszből vagyműaanyagbó1; méhkasok, kaptárak;

méhsejt; mosdóállványok [bútorok]; mozgó testek, mobilok[dísztárgyak]; munkaasztalok, satupadok, nem

fémből; munkapadok, munkaasztalok; műanyag bútorszegélyek; műanyag görgők ablakzsalukhoz; műanyag

kulcskártyák, kódolásnélkül; műasztalosipari termékek [bútorok]; művészeti tárgyak fából, viaszból, gipszből

vagy műanyagból; nagy kosarak; nád [fonóanyag]; nádpálcák; névtáblák nem fémből; nyugágyak; ólak, vackok

lakásban tartott kisállatoknak; osztrigahéjak;öltözőasztalok; padok [bútorok]; palackállványok; palackborítások

fából; palackdugók; palackkupakok, nem fémből; palackzárak, nem fémből; parafa lemezek; paravánok

[bútorok]; párnák, fejpárnák; párnák háziállatoknak; pelenkázó matracok csecsemőknek;pelenkázó matracok

(falra szerelt-); pohárszékek, ebédlőszekrények polcok [bútorok]; próbababa szabóknak; próbababák; pultok

[asztalok], puskatartó állványok; rajzasztalok; rakodólapok anyagmozgatáshoz, nem fémből; rakodólapok, nem

fémből; rakodólapok(szállító), nem fémből; rendszámtáblák, nem fémből; rögzítőkapcsok műanyagból

kábelekhez vagy csövekhez; rudak, póznák, nem fémből; rudak szintetikus ámbrából; ruganyos matracok ágyba;

ruhafogasok, nem fémből; ruhatakarók [tároláshoz]; ruhavédő huzatok[ruhásszekrénybe]; sátorkarók, nem

fémből; seprűnyelek, nem fémből; sisakok, nem fémből; szagelzáró szifonok műanyagból; szakajtók [kosarak];

szalagok fából; szalmafonatok; szalmafonatok, a gyékények kivételével; szalmaszalagok; szalmazsákok;

szarunyers vagy félig megmunkált állapotban; szarvasagancsok; számítógéptartó-kocsik [bútorzat];

számológépállványok; szegecsek, nittek, nem fémből; szekrények; szelepek, nem fémből, nem géprészek;

szerszámnyelek, nem fémből; székek fémből; székek [ülések];szélharangjáték [dekoráció]; szénatartó

jászolrácsok; szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; szobrok fából, viaszból, gipszből vagy

műanyagból; szőnyegek járókákba kisgyermekeknek; sztórok [függönyök] papírból; tajték; tartályok

folyékonyüzemanyaghoz, nem fémből; tartályok, nem fémből, vagy falazatból; tartályzárak, nem fémből; tálcák,

nem fémből; tárolópolcok; teknősbékapáncél; teknősbékapáncél utánzatok; tojófészkek lakásban tartott

kisállatoknak; törülközőadagólók, rögzített, nemfémből; törülközőszekrények [bútorok];tükörcsempék; tükrök;

újságtartó állványok; urnák (temetési-); úszó konténerek, nem fémből; üvegszekrények, vitrinek [bútorzat];

vakaródzócölöpök macskáknak; vasúti rakodási mintaszelvények, nem fémből; vállfák,ruhaakasztók; vánkosok,

párnák; vesszőfonatok; viaszfigurák; virágcseréptartó talapzatok; virágtartók, virágállványok [bútorok]; vízágyak,

nem gyógyászati használatra; vízvezeték szelepek műanyagból; vödörhordozó rúd vállra [iga]; zárak,

lakatokjárművekhez, nem fémből; zárak, nem elektromos, nem fémből; zárókupakok, nem fémből; zászlórudak;

zsanérok, csuklóspántok, nem fémből; zsámolyok; zsúrkocsik; zsúrkocsik [bútorok] (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák;

alvómaszkok; bélések készruhákhoz [ruházat részei]; boák [nyakbavalók]; bodyk [alsóruházat); bőrruházat;

bőrszegek futballcipőkhöz; cilinderek, kürtőkalapok;cipőfelsőrészek; cipők; cipősarkak; cipőtalpbetétek;

cipővasalások; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csecsemőnadrágok {ruházat}; csuklyák, kapucnik [ruházat];

csúszásgátlók lábbelikhez; díszsebkendők [ruházat]; dupla sarkok harisnyára; dupla sarkoklábbelikhez; dzsekik;

dzsömper ruhák; dzsörzék [ruházat]; egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; facipők; fátylak [ruházat];

fejfedők [kalapáruk]; fejszalagok [ruházat]; felsőkabátok, felöltök; felsőruházat; fityulák; futballcipők;

fülvédők[ruházat]; fürdőköpenyek; fürdönadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdöruhák; fürdősapkák;

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

[ruházat]; harisnyanadrágok; harisnyatartók,harisnyakötők; harisnyatartós csípőfűző; harisnyák;
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hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingmellek [csipkés]; ing-szatlik; ingvállak, pruszlikok izzadságfelszívó alsóneműk;

izzadságfelszívó harisnyák; izzlapok; jelmezek; kabátok; kalapok; kalapvázak; kamáslik[bolcavédők]; kaplik;

cipőorrok; karék, manipula [egyházi ruházat]; kemény ingmellek, plasztronok; kerek papi sapkák; kerékpáros

öltözetek; kesztyűk [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; készruhák; kézelők [ruházat]; kombinék [alsóneműk];

kosztümök;köntösök, pongyolák; kötények [ruházat]; kötöttáruk; lábbeli felsőrészek; lábbelik; lábszárvédők,

kamáslik; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik; mantillák [csipke

fejkendők]; matrózblúzok; melegítők,szvetterek; mellények; mellények halászoknak/horgászoknak; melltartók;

miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok, karmantyúk [ruházat]; munkaruhák, munkaköpenyek;

műbőr ruházat; művésznyakkendők; nadrágok; nem elektromosan fűtött lábmelegítők;női ruhák; nyakkendők;

nyaksálak, gallérvédők; öltözékek vízisieléshez; övek [ruházat]; papírkalapok {ruházat]; papírruházat; papucsok;

parkák; partedlik, nem papírból; pelerinek; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; ponchók; prémsálak

[szőrmék];pulóverek; rámák lábbelikhez; ruhazsebek; ruházat, ruhaneműk; ruházat gépkocsivezetőknek; sapkák;

sálak; sárcipők; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skort-ok; [túraszoknyák]; spárgatalpú vászonlábbelik;

sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók;strandlábbelik; strandruhák; svájcisapkák, barettek; szandálok; szarongok;

szárik; szemellenzők [sapkák]; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrmék [ruházat]; talpak lábbelikhez; talpallók

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

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

vállszalagok; vízhatlan ruházat; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák (az osztály betűrend szerintijegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 01917

 ( 220 ) 2012.06.01.

 ( 731 )  Wellamarin Kft., Zamárdi (HU)

 ( 740 )  Purman Judit Anna, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; audioberendezések kölcsönzése;

bálok szervezése; coaching [tréning]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése; egészségvédő klubok

szolgáltatásai [egészségügyi ésfitnesz tréning]; életmód tanácsadás; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása;

fényképészet; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások;

fotóriportok készítése; gyakorlati képzés[szemléltetés]; hangversenyek szervezés és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; játékfelszerelések bérbeadása, játékkaszinók szolgáltatásai; játékkölcsönzés; jegyirodai

szolgáltatások [szórakoztatás]; karaoke szolgáltatások nyújtása;klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések

kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállításokszervezése;

lemezlovasok szolgáltatásai; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; nyelvi tolmácsszolgáltatások;

oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; on-linejátékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése;

riporteri szolgáltatások; show-műsorok szervezése; sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések

kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítményeküzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek

rendezése; stadionok bérlete; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés; személyes

edzői szolgáltatások [fitnesz]; szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyekszervezése; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása (nem

reklámcélú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; teniszpályák kölcsönzése; üdülési

tárgyú információ;üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];

 vidámparkok; videokamerák kölcsönzése; zenés kabarék, varieték szervezése.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; étkezdék;

éttermek; főzőberendezések bérlete; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban;

hordozható épületek bérlete; büfék; étkezdék;kávéházak; önkiszolgáló éttermek; rendezvényhez termek
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kölcsőnzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek [szállodák, panziók];

 szállodai szolgáltatások; étkészletek kölcsönzése; szállásadás; vendéglátóipar.

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

és állatok részére; alkoholbetegek elvonó kezelése; aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások;

egészségügyi szolgáltatások;fizi(k)oterápia; fodrászszalonok; fogászat; gyógyhelyek szolgáltatásai;

gyógyszerészeti tanácsadás; hajbeültetés; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; klinikák kórházi szolgáltatások;

közfürdök higiéniai célokra; manikűrszolgáltatások; masszázs; optikusokszolgáltatásai; orvosi klinikák

szolgáltatásai; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; lábadozók utókezelésére; plasztikai sebészek szolgáltatásai;

plasztikai sebészet; pszichológus szolgáltatásai; szanatóriumok; szauna szolgáltatások;

 szépségszalonok;szolárium szolgáltatások; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; törökfürdők.

 ( 210 ) M 12 02106

 ( 220 ) 2012.06.19.

 ( 731 )  Duna House Hitel Centrum Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Money House

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek; faktorálási szolgáltatások; felszámolói szolgáltatások,

pénzügyi; finanszírozási szolgáltatások; gondoskodási alapszolgáltatások; jelzálog-hitelezés; kölcsön

(finanszírozás); kölcsön nyújtása kezességvállalásmellett; kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai; pénzalapok

elektronikus átutalása; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan); pénzügyi

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

pénzváltás; részletfizetéses hitelnyújtás; tőzsdeügynöki tevékenység; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése;

 vagyonkezelés.

 ( 210 ) M 12 02308

 ( 220 ) 2012.07.03.

 ( 731 )  Arias International Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) PROSERVICES EXPRESS

 ( 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02325

 ( 220 ) 2012.07.03.

 ( 731 )  Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Takács Zoltán, Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 555 )

 ( 511 )   33    Eger eredetmegjelölés területéről származó borok.

 ( 210 ) M 12 02367

 ( 220 ) 2012.07.09.

 ( 731 )  N.T.A. Srl., 00142 Roma (IT)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 6. szám, 2013.03.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M614



  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó tej és tejtermékek.

 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).

 ( 210 ) M 12 02396

 ( 220 ) 2012.07.09.

 ( 731 )  MAGYAR ÍZEK KERESKEDELMI SZÖVETSÉG ZRT., BUDAPEST (HU)

  

( 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;

 szörpök és más készítmények italokhoz (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).

 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).

 ( 210 ) M 12 02461

 ( 220 ) 2012.07.12.

 ( 731 )  PROTOSEL Gyártó és Kereskedő Kft., Kiskőrös (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   28    Asztalitenisz/pingpong ütő.

 ( 210 ) M 12 02603

 ( 220 ) 2012.07.20.

 ( 731 )  Erdért-Tuzsér Zrt., Tuzsér (HU)

 ( 740 )  dr. Hubay Gyula, Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek;

 vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

  37    Építkezés; javítás; installáció.

 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)

 ( 210 ) M 12 02604

 ( 220 ) 2012.07.20.

 ( 731 )  Erdért-Tuzsér Zrt., Tuzsér (HU)

 ( 740 )  dr. Hubay Gyula, Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ERDÉRT

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek;

 vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

  37    Építkezés; javítás; installáció.

 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).

 ( 210 ) M 12 02640

 ( 220 ) 2012.07.25.

 ( 731 )  Radiopharmacy Laboratórium Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Izotóp tartalmú gyógyszerészeti készítmények; izotóp tartalmú diagnosztikai készítmények.

  44    Izotóp tartalmú készítményekkel kapcsolatos orvosi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 12 02776

 ( 220 ) 2012.09.05.

 ( 731 )  Wang Zhi Peng, Budapest (HU)

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 6. szám, 2013.03.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M616



  

( 546 )

 ( 511 )  24    Abroszvédő alátétek, nem papírból; ajtófüggönyök; anyagok fehérneműkhöz; arctörlők, arctörülközők

textilből; asztali futók; asztali vászonneműk, nem papírból; asztalkendők textilből; asztalterítők, nem papírból;

ágynemű; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők;ágyterítők papírból; állatbőrutánzat szövetek; barhent, pamutszövet;

bársony; bélésanyagok lábbelikhez; bélések [szövetek]; biliárdposztó; brokátok; bútorhuzatok műanyagból;

bútorhuzatok textilből; bútorszövetek, kárpitok; bútorvédőhuzatok; címkék,szövött; damaszt [szövet]; daróc,

abaposztó [szövet]; díszpárnahuzatok; egészségügyi flanel; előrajzolt szövetek hímzéshez; eszpartó szövetek;

falikárpitok, tapéták textilanyagból; flanel [szövet]; függönykikötő zsinórok textilből; függönyök textílbőlvagy

műanyagból; géz [fátyolszövet]; gumírozott vásznak, nem papíripari használatra; gyapjúszönyeg; hálózsáko;

háztartási lenvászon; hócsalánán szövetek; huzatok vécéülőkékre textilből, jersey [szövet]; jutaszövetek;

kalapbélések; kalikó [pamutvászon];kanavász falikárpithoz vagy hímzéshez; kanavász

[szabóvászon];kenderszövetek; kendervászon; kendők arcfesték eltávolítására, textilből; kötött szövetek; krepon;

hepp [szövet];leszövetek; lepedők; lobogók; lószőrvászon [zsákvászon]; marabu [szövet];matrachuzatok;

matracvásznak; melegen ragasztható tapadó szövetek; mintás vászon; mosdókesztyűk; műanyagok [textil

pótanyagai]; műselyem szövetek; nem szőtt textíliák; nemez, filc; nyomdai alátétek szövetanyagból;

pamutbársony [szövet]; pamutkelmék,pamutanyagok; pamutvászon, karton, kalikó; párnahuzatok; párnahuzatok

vászonból, ciha; pehelypaplan; poháralátétek [asztalneműk]; posztó, kártolt gyapjúszövet; rugalmas [elasztikus]

szövetek; selyemszövet; selyemszövetek nyomdai sablonokhoz; skótgyapjúszövet; szalvéták (textilből);

szemfedők, leplek; szitaszövet; szövetek; szövetek hőléghallonokhoz [gázt át nem eresztő szövetek]; szövetek

textilipari használatra; szúnyoghálók; szűrőanyagok textilből; lafota, taft [szövet]; tányéralátétektextilből;

textilanyagok; textilanyagok lábbelikhez; törülközők textilanyagból; tüll; tüll [fátyolszövet]; tüllfüggönyök; úti

takarók, plédek; üvegszálas szövetek textilipari felhasználásra; üvegtörlők [törülközők]; vánkoshuzatok; vászon;

vászonneműfürdőzéshez, a ruházat kivételével; viaszosvászon asztalterítők; zászlók, nem papírból; zászlószövet;

zefir [szövet]; zuhanyzó-függönyök textilből vagy műanyagból; zsákvászon [kendervászon]; zsebkendők

 textilanyagokból; zseniliaszövet.

 ( 210 ) M 12 02824

 ( 220 ) 2012.08.07.

 ( 731 )  Tamási Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) La Camicia Uno

 ( 511 )  25    Olaszországból származó illetve Olaszországhoz kapcsolódó 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).

 ( 210 ) M 12 02977

 ( 220 ) 2012.08.16.

 ( 731 )  Duga Marcell, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Kászonyi Gabriella, Pécs

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (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
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 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; szellemi tulajdon

 használatának engedélyezése (licencia).

 ( 210 ) M 12 03141

 ( 220 ) 2012.09.03.

 ( 731 )  VitaShield Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) Chlorella C3

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

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

  32    Készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 12 03218

 ( 220 ) 2012.09.07.

 ( 731 )  ECONVENTIO Kerekasztal Közhasznú Egyesület, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; bankügyletek; betegségbiztosítás; biztosítási statisztikai

szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; faktorálási szolgáltatások;

felszámolói szolgáltatások,pénzügyi; finanszírozási szolgáltatások; hajókár-biztosítás; hitelirodák;

hitelkártya-szolgáltatások; információk nyújtása biztosítási ügyekben; jelzálogjog-hitelezés; kölcsön

 (finanszírozás); kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett; nyugdíjfolyósításiszolgáltatások.

 41    Akadémiák (oktatás); elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése éslebonyolítása; könyvkiadás; a felsorolt szolgáltatások mindegyike

 kizárólag a pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggésben.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; kutatás és fejlesztés

 mások részére; a felsorolt szolgáltatások mindegyike kizárólag a pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggésben.

 ( 210 ) M 12 03310

 ( 220 ) 2012.09.14.

 ( 731 )  Vidák László, Siófok (HU)

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

 ( 541 ) VITRIN

 ( 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 03322

 ( 220 ) 2012.09.14.

 ( 731 )  Odeon Turízm Isletmecílígí A.S., Harbiye Sisli, Istambul (TR)

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

  
( 546 )
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 ( 511 )  39    Szállítás; termékek csomagolása és tárolása; személy- és áruszállítás, közúti, vasúti, vizi és légi úton;

teherhordó szolgáltatások; pénz- és értékszállítás; túravezetési szolgáltatások, célállomás menedzsment

szolgáltatások, földi kiszolgálássalkapcsolatos szolgáltatások, ideértve a fogadást, transzfert, elhelyezést, a

vendégek anyanyelvén beszélő idegenvezetők általi vezetést, útba igazítást, extra túra- és visszautazási

szolgáltatások, utazásszervezés, utazásokkal, kirándulásokkal és tengeriutazásokkal kapcsolatos foglalás és

szervezés; szállítási szolgáltatások bonyolítása; búvárruha kölcsönzés; kirándulások, egynapos utazások és

városnéző túrák szervezése, foglalása és lebonyolítása; utazási tanácsadás és utaskísérés; repülőgépkölcsönzés,

foglalás és rendelkezésre bocsátás; hajók, különösen evezős- és motorcsónakok, vitorlások és kenuk kölcsönzése,

foglalása és rendelkezésre bocsátása, gépjárművek, biciklik és lovak kölcsönzése, foglalása és rendelkezésre

bocsátása;csomagszállítás; utazás, üdülés és városnéző túrák szervezése; (ezen osztályba tartozó) utazási

ügynökségi szolgáltatások, különösképpen tanácsadás és foglalás utazáshoz, utazási információ, szállítási

szolgáltatások és utazások szervezése; foglalásiszolgáltatások utazáshoz, ha nem tartoznak más osztályba;

utazással kapcsolatos internetes tájékoztatás, különösképpen jegyfoglalás és helyfoglalás a turizmus és az üzleti

utazás ágazatában (internetes utazási ügynökségek); házhoz szállítás, napilapok,képes újságok és folyóiratok

terjesztése és házhoz szállítása; utazással (ide értve az üzleti utakat is) kapcsolatos tanácsadás telefonközponton

és zárt kommunikációs hálózaton; szállítási szolgáltatások, nevezetesen utas-, vagy áruszállító járművekirányítása

 számítógéppel, vagy GPS-szel; közlekedési tájékoztatás.

 43    Szállásügynökségek [szállodák, panziók], átmeneti szállások bérlete, szálláshely lefoglalása, bár

szolgáltatások, kávéházak, étkezdék, étkeztetés (ételek, italok), óvodák, vagy bölcsődék, nyugdíjas otthonok,

turistaházak, helyfoglalás szállodákban,panziókban, motelekben, termek kölcsönzése rendezvényekhez,

ideiglenes szállások foglalása és bérlése, éttermek, önkiszolgáló éttermek, nyugdíjas otthonok, gyorséttermek,

 turista szállások.

 ( 210 ) M 12 03377

 ( 220 ) 2012.09.18.

 ( 731 )  ORIGO EXTRA Kfc., Perenye (HU)

  
( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03402

 ( 220 ) 2012.09.20.

 ( 731 )  Jászonyi Ferenc , Budapest (HU)

 ( 740 )  Jankura János, Egyéni Szabadalmi Ügyvivő Iroda, Budapest

   

( 546 )

 ( 511 )  8    Kéziszerszámok és műszerek.

 35    Reklámozás és ügyletek, marketing, kiállításszervezés, piackutatás, kereskedelmi képviseleti-, ügynöki-,

szaktácsadói és fővállalkozói tevékenység, áruk műszaki-szellemi termékek és szolgáltatások külkereskedelme,

 kereskedelmi tevékenység, nevezetesennagy- és kiskereskedelem, export-import kereskedelem.

  37    Javítási szolgáltatások.

 42    Vállalkozásszervezés és menedzser tevékenység, bolthálózat működtetés, készáru és alkatrészraktár

 működtetés, javító szervizek és műhelyek működtetése.

 ( 210 ) M 12 03440

 ( 220 ) 2012.09.21.
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 ( 731 )  Ceitec Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) PICSTICK

 ( 511 )   42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 12 03498

 ( 220 ) 2012.09.25.

 ( 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 03520

 ( 220 ) 2012.09.26.

 ( 731 )  Debreceni Csoport Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok.

  29    Szalámi-, és kolbászfélék, szárazáruk, vörösáruk.

 ( 210 ) M 12 03545

 ( 220 ) 2012.09.27.
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 ( 731 )  EL-MŰ Műszaki Szolgáltató Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Györfi Beáta, Gödöllő

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Inverter, háztartási méretű alternatív energiaforráshoz feszültség átalakító inverter; inverter telepítéshez

 szoftver.

 42    Háztartási méretű alternatív energiaforráshoz feszültség átalakító inverter tervezése, alternatív energia

források áramszolgáltatói hálózatra csatlakozás kiviteli tervezése, alternatív energiaforrások telepítése és

 beszabályozása; alternatívenergiaforrások üzemeltetése és karbantartása.

 ( 210 ) M 12 03617

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Korrekt-Kút Kft., Őcsény (HU)

  ( 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).

 ( 210 ) M 12 03633

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  COMPAGNON Internet Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03655

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Hírös Mester Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Kecskemét (HU)

 ( 541 ) Hírös Mester Kft.

 ( 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).

 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 03722

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Parakleitos Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Korom Csilla, Győr
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( 546 )

 ( 511 )  10    Fogorvosi-, fogtechnikai sebészeti készülékek, műszerek, fogászati implantátumok, műfogak, szájhigiéniai

 eszközök.

  40    Fogtechnikusi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 03724

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Holofon Zrt, Tinnye (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Ipari vegyi termékek; feldolgozatlan műanyagok.

 ( 210 ) M 12 03831

 ( 220 ) 2012.10.09.

 ( 731 )  Web-Közért Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) WEB-KÖZÉRT

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; beszerzői szolgáltatások /áruk

illetve szolgáltatások beszerzése/ mások számára; eladási propaganda mások számára; információ és tanácsadás

fogyasztóknak /fogyasztói tanácsadás/;információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi

információs ügynökségek; közönségszolgálat; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

reklámanyag naprakész állapotba hozása; direkt mail reklámanyagok/röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták/ terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozása; telemarketing szolgáltatások; vásárlói

 megrendelések ügyintézése; az előzőek mindegyike a világhálón történő élelmiszerrendeléshez kapcsolódóan.

 39    Áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás; csomagküldemények elosztása; futárszolgálat /üzenetek

vagy áruk továbbítására/; gépkocsival történő szállítás; raktározás, tárolás; szállítási logisztikai szolgáltatások;

szállítási szolgáltatások;szállítmányozás; az előzőek mindegyike a világhálón történő élelmiszerrendeléshez

 kapcsolódóan.

 ( 210 ) M 12 03834

 ( 220 ) 2010.03.03.

 ( 731 )  UNICREDIT S.p.A., Roma (IT)

 ( 740 )  Dr. Vittay Dorottya jogtanácsos, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) UC

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; tanácsadó szolgáltatások üzletek szervezéséhez és vezetéséhez;

kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; piackutatás és tanulmányok; statisztikai információnyújtás;

statisztikai információk kereskedelmi és ipariterületen; import és export ügynökségek; számítógépesített

fájlkezelési és adatbázis-szolgáltatások; szervezés (kereskedelmi vagy reklám célú kiállítás/bemutató);

 bérlet/bérbeadás (reklámhely).

 36    Banki üzlet; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; biztosítás; ingatlanügyletek; internet banki tevékenység;

házibank (home banking); pénzügyi, ingatlan és biztosítási tájékoztatás és tanácsadás; bankkártyák, hitelkártyák,

 debitkártyák és elektronikusfizetési kártya szolgáltatások; hitel- és betétikártyák kibocsátása.
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 ( 210 ) M 12 03854

 ( 220 ) 2012.10.11.

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

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

 ( 541 ) Semmittevés

 ( 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 03923

 ( 220 ) 2005.12.16.

 ( 731 )  BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA, LTDA., S. José dos Pinhais (BR)

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

 ( 541 ) NATIVA SPA O BOTICÁRIO

 ( 511 )  3    Parfümök és kozmetikumok.

 ( 210 ) M 12 03925

 ( 220 ) 2012.10.16.

 ( 731 )  Debreceni Csoport Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

 ( 541 ) Kaiser Falusi Májas

 ( 511 )   16    Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok.

  29    Húsipari termékek, ezen belül húskészítmények, töltelékáruk, májasok, húskivonatok.

 ( 210 ) M 12 03929

 ( 220 ) 2012.10.17.

 ( 731 )  Zhu Xinyou, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 12 03940

 ( 220 ) 2012.10.12.

 ( 731 )  Kovács Péter, Miskolc (HU)

 Xu Yi Lili, Miskolc (HU)

 ( 541 ) Skin Workshop Tattoo & Body Piercing, Sw Tattoo

 ( 511 )   44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.
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 ( 210 ) M 12 03956

 ( 220 ) 2012.10.18.

 ( 731 )  Törley Pezsgőpincészet Kolátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kimmel József, Fazekas és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 12 03957

 ( 220 ) 2012.10.18.

 ( 731 )  Törley Pezsgőpincészet Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kimmel József, Fazekas és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 12 04007

 ( 220 ) 2012.10.25.

 ( 731 )  Szabó Tamás, Budapest (HU)

 ( 541 ) AKROBATX

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04008

 ( 220 ) 2012.10.25.

 ( 731 )  GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Cork (IE)

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

 ( 541 ) GLYPOCHEK

 ( 511 )  5    Gyógyászati készítmények és hatónyagok.

 ( 210 ) M 12 04009

 ( 220 ) 2012.10.25.
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 ( 731 )  GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Cork (IE)

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

 ( 541 ) XERBEVO

 ( 511 )  5    Gyógyászati készítmények és hatónyagok.

 ( 210 ) M 12 04011

 ( 220 ) 2012.10.25.

 ( 731 )  Koninklijke Douwe Egberts B. V., Amsterdam (DK)

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

 ( 541 ) Douwe Egberts Omnia hozzánk tartozik

 ( 511 )  30    Kávé és filteres csomagolású kávé, kávé alapú italok; kávé és kávé tejjel, tejpor; pótkávék, kakaó,

csokoládé, gabonák, gyümölcsök, cukor, fűszernövények vagy fűszerek vagy ezek kombinációja; kávékivonatok,

instant kávé, pótkávék; tea, tea alapú italok,szálas tea, gyógytea nem gyógyászati célra, teakivonatok, instant tea,

pótteák; teaforrázatok, forrázatok; kakaó, kakaó alapú italok; csokoládé és csokoládékivonatok por, granulátum

vagy folyékony formában; cukor, rizs, tápióka, szágó; liszt ésgabonakészítmények, kenyér, kétszersültek,

kekszek, sütemények; süteménytészták és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasz; élesztő; sütőpor; só,

mustár; bors, ecet, fűszerek, ízesítők; gyümölcsszószok; fűszerek; fűszernövények italokhoz;

fűszernövénykeverékek italokhoz; főként fűszernövényeket és szárított gyümölcsöt tartalmazó keverékek

 italokhoz; növény főzetek, nem gyógyászati célra; jég.

 ( 210 ) M 12 04012

 ( 220 ) 2012.10.25.

 ( 731 )  Koninklijke Douwe Egberts B. V., Amsterdam (DK)

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

 ( 541 ) Douwe Egberts Omnia kávézni így az igazi

 ( 511 )  30    Kávé és filteres csomagolású kávé, kávé alapú italok; kávé és kávé tejjel, tejpor; pótkávék, kakaó,

csokoládé, gabonák, gyümölcsök, cukor, fűszernövények vagy fűszerek vagy ezek kombinációja; kávékivonatok,

instant kávé, pótkávék; tea, tea alapú italok,szálas tea, gyógytea nem gyógyászati célra, teakivonatok, instant tea,

pótteák; teaforrázatok, forrázatok; kakaó, kakaó alapú italok; csokoládé és csokoládékivonatok por, granulátum

vagy folyékony formában; cukor, rizs, tápióka, szágó; liszt ésgabonakészítmények, kenyér, kétszersültek,

kekszek, sütemények; süteménytészták és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasz; élesztő; sütőpor; só,

mustár; bors, ecet, fűszerek, ízesítők; gyümölcsszószok; fűszerek; fűszernövények italokhoz;

fűszernövénykeverékek italokhoz; főként fűszernövényeket és szárított gyümölcsöt tartalmazó keverékek

 italokhoz; növény főzetek, nem gyógyászati célra; jég.

 ( 210 ) M 12 04056

 ( 220 ) 2012.10.30.

 ( 731 )  CARBON BLACK Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Erkel András, Budapest

 ( 541 ) CARBOMIX

 ( 511 )  1    Ipari vegyi termékek, gumiipari regenerálószer.

  17    Kaucsuk, gumi.

 ( 210 ) M 12 04057

 ( 220 ) 2012.10.30.

 ( 731 )  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).

 ( 210 ) M 12 04058

 ( 220 ) 2012.10.31.

 ( 731 )  Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EPODUR

 ( 511 )  1    Oldószerek, szintetikus gyanták.

 2    Festékek, kencék, lakkok, alapozók, rozsdagátló és fakonzerváló szerek.

 ( 210 ) M 12 04059

 ( 220 ) 2012.10.31.

 ( 731 )  Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DOMBAKRON

 ( 511 )  1    Oldószerek, szintetikus gyanták.

 2    Festékek, kencék, lakkok, alapozók, rozsdagátló és fakonzerváló szerek.

 ( 210 ) M 12 04060

 ( 220 ) 2012.10.31.

 ( 731 )  Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VIKOPOL

 ( 511 )  1    Oldószerek, szintetikus gyanták.

 2    Festékek, kencék, lakkok, alapozók, rozsdagátló és fakonzerváló szerek.

 ( 210 ) M 12 04061

 ( 220 ) 2012.10.31.

 ( 731 )  Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Oldószerek, szintetikus gyanták.

 2    Festékek, kencék, lakkok, alapozók, rozsdagátló és fakonzerváló szerek.

 ( 210 ) M 12 04062

 ( 220 ) 2012.10.30.

 ( 731 )  Adami Stefano Kft., Érd (HU)
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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 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, napernyők és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

 lószerszámok; (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 12 04065

 ( 220 ) 2012.10.31.

 ( 731 )  BNI CAPITAL Üzleti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Viktor, Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Üzleti Szüret

 ( 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).

 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).

 ( 210 ) M 12 04068

 ( 220 ) 2012.10.31.

 ( 731 )  Hagyó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Tóth Szabó István, Budapest

 ( 541 ) HUNCUT

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

 áru).

  35    Reklámozás.

 42    Alkoholtartalmú italok előállításával kapcsolatban mások részére végzett kutatási, fejlesztési, és műszaki

szakértői tevékenység, műszaki tervtanulmányok és szakvélemények készítése mérnöki munkákkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 12 04069

 ( 220 ) 2012.10.31.

 ( 731 )  Hagyó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Tóth Szabó István, Budapest

 ( 541 ) KACÉR

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

 áru).
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  35    Reklámozás.

 42    Alkoholtartalmú italok előállításával kapcsolatban mások részére végzett kutatási, fejlesztési, és műszaki

szakértői tevékenység, műszaki tervtanulmányok és szakvélemények készítése mérnöki munkákkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 12 04072

 ( 220 ) 2012.10.31.

 ( 731 )  GALENUS Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Magdolna, Dr. Horváth Magdolna Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Fényképek, folyóiratok, könyvek, naptárak, nyomtatványok, papíráruk, plakátok, falragaszok papírból vagy

 kartonból, poszterek, oktatási eszközök (készülékek kivételével).

 35    Árubemutatás, áruminták terjesztése, reklámdokumentáció készítése és reklámdokumentáció rendezése,

hirdetés, hirdetési oldalak készítése, hirdető ügynökségek, kereskedelmi információs ügynökségek,

hirdetőtáblák-, reklámanyagok kölcsönzése, piackutatás,plakáthirdetés, rádiós-, televíziós reklám, reklámújság,

 statisztikai tájékoztatás, áruminták-, reklámanyagok-, röpiratok-, prospektusok- és nyomtatványok terjesztése.

 41    Oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, eszmecserék, kolokviumok szervezése és

lebonyolítása, élő előadások bemutatása, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és

lebonyolítása, lap- éskönyvszerkesztés,könyvkiadás, műsorszerkesztés (rádió és televízió, valamint mindennemű

 hang- és képhordozó eszközön megjelenő műsor), kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

 ( 210 ) M 12 04094

 ( 220 ) 2012.11.06.

 ( 731 )  FIORE DESIGN Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Ablakok, nem fémből; ablaktokok, nem fémből; ajtók, nem fémből; ajtókeretek, nem fémből; ajtótáblák,

kapubéleletek nem fémből; ajtótokok, nem fémből; belső borítólemezek, nem fémből, építési célokra;

 lépcsőfokok, nem fémből; válaszfalak, nem fémből;zsaluk, spaletták, nem fémből.

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

bútorpolcok; fogasok [bútorok]; faszerkezetek bútorokhoz; íróasztalok; irodabútorok; kanapék; karosszékek,

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

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

  37    Bútorasztalos munkák (javítás); bútorok kárpitozása; ablakok és ajtók beszerelése.

 ( 210 ) M 12 04128

 ( 220 ) 2012.11.07.
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 ( 731 )  Budai Kadarka Nonprofit Kft.Erzsébet királyné útja 36/B., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 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).

 ( 210 ) M 12 04155

 ( 220 ) 2012.11.10.

 ( 731 )  L.K. TRANS Bt., Szajol (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Járműjavító műhelyek.

  39    Kamionos szállítás; teher(áru)-szállítás.

 ( 210 ) M 12 04170

 ( 220 ) 2012.11.12.

 ( 731 )  KK Kavics Beton Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 541 ) AQUINCUM

 ( 511 )   19    Járólapok, nem fémből; útburkolatok, nem fémből.

 ( 210 ) M 12 04177

 ( 220 ) 2012.11.13.

 ( 731 )  "Csepeli Kistáncos" Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kreisz Gyula Máté ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; előadások díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek

szolgáltatásai; előadások bemutatása; fogadások tervezése [szórakoztatás]; gyakorlati képzés [szemléltetés];

óvodák [nevelés]; színházi produkciók;szórakoztatás; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek

 szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; zenei produkciók; zenés kabarék, varieték.
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 ( 210 ) M 12 04180

 ( 220 ) 2012.11.13.

 ( 731 )  Kura József, Perbál (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, papíripari cikkek; csomagolásra szolgáló műanyagok.

  25    Ruházati termékek, cipők, lábbelik, papucsok.

 35    Ruházati termékek, cipők, papucsok, lábbelik kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; valamint ezen

termékek reklámozásával és marketingtevékenységével összefüggő ügyletek bonyolítása; továbbá ruházati

 termékek, cipők, papucsok, lábbelik termékektekintetében kiállítások, vásárok, bemutatók szervezése.

 ( 210 ) M 12 04182

 ( 220 ) 2012.11.13.

 ( 731 )  Kura József, Perbál (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, papíripari cikkek; csomagolásra szolgáló műanyagok.

  25    Ruházati termékek, cipők, lábbelik, papucsok.

 35    Ruházati termékek, cipők, papucsok, lábbelik kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; valamint ezen

termékek reklámozásával és marketingtevékenységével összefüggő ügyletek bonyolítása; továbbá ruházati

 termékek, cipők, papucsok, lábbelik termékektekintetében kiállítások, vásárok, bemutatók szervezése.

 ( 210 ) M 12 04216

 ( 220 ) 2012.11.14.

 ( 731 )  HAVITU Bt. 100%, Baja (HU)

 ( 740 )  Dr. Honti Bence,Dr. Honti Bence Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04217

 ( 220 ) 2012.11.15.
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 ( 731 )  Mudri István, Kisvárda (HU)

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

  ( 546 )

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

írószerek, íróeszközök; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; füzetek; könyvecskék; matricák,

lehúzóképek; naptárak; jegyzettömbök;kifestők; papíráruk; plakátok, poszterek, falragaszok papírból vagy

 kartonból; rajzeszközök.

  25    Ruházati cikkek; kesztyűk [ruházat]; fejfedők [kalapáruk], sapkák, sálak; jelmezek.

  28    Játékok, játékszerek; műanyag játékfigurák; plüss játékszerek; kitömött játékok; játék babák; lufi.

  32    Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök; limonádék; vizek [italok].

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; gyermekfilmek gyártása; élő

 előadások bemutatása; könyvkiadás; zene összeállítása; zenei produkciók.

 ( 210 ) M 12 04218

 ( 220 ) 2012.11.15.

 ( 731 )  AFA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Mosonudvar (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Ablakszerelvények, nem fémből; ajtószerelvények, nem fémből; asztalok; ágyak; ágykeretek; bútorok;

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

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

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

  37    Bútorasztalos munkák (javítás); bútorok kárpitozása; ablakok és ajtók beszerelése.

 ( 210 ) M 12 04225

 ( 220 ) 2012.11.15.

 ( 731 )  Kapuvári Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 ) EL-HORDÓ

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

 áru).

  35    Alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italok kis- és nagykereskedése.

  43    Borozó, borpince, rendezvényeken bemutató.

 ( 210 ) M 12 04227

 ( 220 ) 2012.11.15.

 ( 731 )  Colgate-Palmolive Company, New York, NY (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Személyes ápoló termékek, nevezetesen bőrtisztító készítmények.
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 ( 210 ) M 12 04259

 ( 220 ) 2012.11.19.

 ( 731 )  N. B. I. PROMOTION Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csabai 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04321

 ( 220 ) 2012.11.26.

 ( 731 )  BIOFILTER Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Stegmajer Péter, Törökbálint

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Napraforgóolaj étkezési; olajok étkezési; pálmaolaj táplálkozási használatra; étkezési olajok és zsírok.

  39    Hulladékok szállítása és tárolása; áruszállítás.

 40    Hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása; hulladék- és szemétmegsemmisítés; hulladékkezelés

 [átalakítás]; hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása.

 ( 210 ) M 12 04322

 ( 220 ) 2012.11.26.

 ( 731 )  BIOFILTER Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Stegmajer Péter, Törökbálint

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Napraforgóolaj, étkezési; olajok, étkezési; pálmaolaj táplálkozási használatra; étkezési olajok és zsírok.

  39    Hulladékok szállítása és tárolása; áruszállítás.

 40    Hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása; hulladék- és szemétmegsemmisítés; hulladékkezelés

 [átalakítás]; hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása.

 ( 210 ) M 12 04341

 ( 220 ) 2012.11.27.

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

 ( 740 )  dr. Fodor Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) K&H Befektetési Iránytű

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04347
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 ( 220 ) 2012.11.27.

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

 ( 740 )  dr. Magyar Dávid, Budapest

 ( 541 ) LIGHTWARE

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

hangfelvevő készülékek; hangfelvevő készülékek; interfészek [informatika]; kapcsolók, elektromos;

kapcsolótáblák; letölthető képfájlok; 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 04348

 ( 220 ) 2012.11.27.

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

 ( 740 )  dr. Magyar Dávid, Budapest

  
( 546 )

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

hangfelvevő készülékek; hangfelvevő készülékek; interfészek [informatika]; kapcsolók, elektromos;

kapcsolótáblák; letölthető képfájlok; 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 04364

 ( 220 ) 2012.11.28.

 ( 731 )  Sziro Kft., Siófok (HU)

 ( 541 ) Sziro Kft.

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04365

 ( 220 ) 2012.11.28.

 ( 731 )  Tiosol Kft., Kistelek (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TIOSOL

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; műtrágyák, lombtrágyák.

  44    Orvosi szolgáltatások; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 04368

 ( 220 ) 2012.11.28.

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

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

 ( 541 ) CO-DALNESSA

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 210 ) M 12 04388

 ( 220 ) 2012.11.29.

 ( 731 )  GALENUS Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Magdolna, Dr. Horváth Magdolna Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Fényképek, folyóiratok, könyvek, naptárak, nyomtatványok, papíráruk, plakátok,falragaszok papírból vagy

 kartonból, poszterek, oktatási eszközök (készülékek kivételével).

 35    Árubemutatás, áruminták terjesztése, reklámdokumentáció készítése és reklámdokumentáció rendezése,

hirdetés, hirdetési oldalak készítése, hirdető ügynökségek, kereskedelmi információs ügynökségek,

hirdetőtáblák-, reklámanyagok kölcsönzése, piackutatás,plakáthirdetés, rádiós-, televíziós reklám, reklámújság,

 statisztikai tájékoztatás, áruminták-, reklámanyagok-, röpiratok-, prospektusok-és nyomtatványok terjesztése.

 41    Oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, eszmecserék, kolokviumok szervezése és

lebonyolítása, élő előadások bemutatása, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és

lebonyolítása, lap- és könyvszerkesztés,könyvkiadás, műsorszerkesztés (rádió és televízió, valamint mindennemű

 hang- és képhordozó eszközön megjelenő műsor), kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

 ( 210 ) M 12 04390

 ( 220 ) 2012.12.15.

 ( 731 )  Vivamus Bt., Szentantalfa (HU)

 ( 541 ) CUPROGARD DG

 ( 511 )  5    Gombaölőszer /fungicid.

 ( 210 ) M 12 04399

 ( 220 ) 2012.11.30.

 ( 731 )  XIXO WATER Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Géza Krisztián, Szabó és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FLASH FRUIT

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

 gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; izotóniás italok; zöldséglevek.

 ( 210 ) M 12 04421

 ( 220 ) 2012.12.03.

 ( 731 )  Relax Gold Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

 ( 511 )   20    Matracok párnák, fejpárnák, hengerpárna, travelpárna.

  24    Lepedő, takaró.

  25    Köntös, mellény, egészségügyi boka-, térd-, derék-, vesevédő ruházat.

 ( 210 ) M 12 04426

 ( 220 ) 2012.12.03.

 ( 731 )  Premiere Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) LIBAIRATOR
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 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati gyógyszerek; állatgyógyászati készítmények; altatószerek; antibiotikumok; ásványi

élelmiszer-kiegészítők; ásványvíz-sók; ásványvizek gyógyászati használatra; balzsamkészítmények gyógyászati

használatra; balzsamok gyógyászati használatra;bőrápoló gyógyszerkészítmények; dohánymentes cigaretták

gyógyászati használatra; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; érzéstelenítőszerek, anesztetikumok; eukaliptol

gyógyszerészeti használatra; eukaliptusz gyógyszerészeti használatra;fájdalomcsillapítók; fejfájás (migrén) elleni

készítmények; fürdősók; fürdősók gyógyászati használatra; füstölőrudak; füvek füstölésre, gyógyászati

használatra; gázok gyógyászati használatra; guajokol gyógyszerészeti használatra; gyógycukor;

gyógyitalok;gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti

készítmények; gyógyteák; hörghurut elleni készítmények; káliumsók gyógyászati használatra; kámfor

gyógyászati használatra; kámforolaj gyógyászati használatra;kuráre; légtisztító készítmények; levegő szagtalanító

készítmények; mentol; nátriumsók gyógyászati használatra; nyugtatók; oxigénfürdők; rágógumi gyógyászati

használatra; sók gyógyászati használatra; szteroidok; vegyi készítmények gyógyászatihasználatra; vietnami

 balzsam gyógyászati használatra.

 10    Aeroszolos gyógyszeradagolók gyógyászati használatra; állatgyógyászati készülékek és eszközök; altató

maszkok; anesztéziára, érzéstelenítésre szolgáló készülékek; befúvó készülékek, inszufflátorok; füstölésre

szolgáló készülékek gyógyászati használatra;gyógyászati készülékek és eszközök; inhaláló készülékek;

lélegeztető készülékek mesterséges lélegeztetéshez; lélegeztető készülékek mesterséges lélegzéshez;

lélegzésvolumen-mérők [orvosi készülékek]; párnák gyógyászati használatra; permetezők, porlasztókgyógyászati

használatra; tartályok gyógyszerek adagolására; testüregek öblítésére szolgáló készülékek; ultraibolya lámpák

gyógyászati használatra; levegősósító berendezések gyógyászati célra, kristályos hatóanyag porlasztó és adagoló

 készülék.

 11    Arcgőzölő készülékek [szaunák]; egészségügyi készülékek és berendezések; elektromos ventilátorok

személyes használatra; fertőtlenítő készülékek; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére;

klímaberendezések; légfertőtlenítők; léghűtőberendezések; légkondicionáló berendezések; légtisztító készülékek

és gépek; levegő szagtalanító készülékek; szagtalanító készülékek nem személyes használatra; szárító/párologtató

készülékek; szellőző [légkondicionáló] berendezések; ultraibolya sugárzók,UV-lámpák nem gyógyászati

használatra; ventilátorok [légkondicionálás]; zuhanyfülkék, levegősósító készülékek, porlasztó készülékek levegő

 kezelésére.

 ( 210 ) M 12 04427

 ( 220 ) 2012.12.03.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

  

( 546 )

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

fényképek; grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek; brosúrák, vékony fűzött könyvek, poszterek,

 prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorokkivételével).

 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 04434

 ( 220 ) 2012.12.04.

 ( 731 )  Tóth András, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Bogó Dániel, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéházak; önkiszolgáló éttermek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; székek,

 asztalok, asztalterítők, üvegárukkölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 12 04495

 ( 220 ) 2012.12.12.

 ( 731 )  ENGFILM PRODUKCIÓS Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tremmel Brigitta ügyvéd, HOLCZER, JÁKÓ & BOROSS Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) fogyótúra

 ( 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 04533

 ( 220 ) 2012.12.15.

 ( 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, 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 04553

 ( 220 ) 2012.12.18.

 ( 731 )  Leroy Co. Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) LEROY BURGER'S & BEER'S

 ( 511 )   43    Vendéglátás (étkeztetés).

 ( 210 ) M 12 04559

 ( 220 ) 2012.12.18.

 ( 731 )  Fornetti Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Kardos Éva, Dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  29    Milk shake-ek [tejalapú frappé italok]; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejszín [tejtermék];

 tejszínhab; tejtermékek.

 30    Aprósütemény, teasütemény; aprósütemény; briós; cukrászsütemények; csokoládéalapú italok; csokoládés

tej [ital]; kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kakaós termékek; kenyér; pizzák; pudingok; szendvicsek;

 sütemények; zsemlék.

 32    Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; ásványvizek (italok);

gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; limonádék; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok);

 sörbetek (italok); szénsavas italok.

 ( 210 ) M 12 04574

 ( 220 ) 2012.12.19.

 ( 731 )  Vasiliev Pavel, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Pektin táplálkozásra; lekvárok; dzsemek; tejtermékek; joghurt; alma püré; gyümölcspép; zöldség levek

 főzéshez; adalékanyagok lekvárokhoz, dzsemekhez, gyümölcspépekhez, gyümölcskonzervek, zöldségkonzervek.

  30    Kenyér, péksütemény, liszt, gabona készítmények, cukrászsütemények.

 32    Gyümölcs levek; zöldség levek; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok;

gyümölcsnektárok; szörpök italokhoz; adalékanyagok gyümölcs levekhez, zöldség levekhez, alkoholmentes

 italokhoz, gyümölcsnektárokhoz, szörpökhöz.

 ( 210 ) M 12 04575

 ( 220 ) 2012.12.19.

 ( 731 )  Vasiliev Pavel, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Pektin táplálkozásra; lekvárok; dzsemek; tejtermékek; joghurt; alma püré; gyümölcspép; zöldség levek

 főzéshez; adalékanyagok lekvárokhoz, dzsemekhez, gyümölcspépekhez, gyümölcskonzervek, zöldségkonzervek.

  30    Kenyér, péksütemény, liszt, gabona készítmények, cukrászsütemények.

 32    Gyümölcs levek; zöldség levek; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok;

gyümölcsnektárok; szörpök italokhoz; adalékanyagok gyümölcs levekhez, zöldség levekhez, alkoholmentes

 italokhoz, gyümölcsnektárokhoz, szörpökhöz.

 ( 210 ) M 12 04585

 ( 220 ) 2012.12.19.

 ( 731 )  ATL Ipari és Kereskedelmi Kft., Budakalász (HU)
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 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Optikai passzív elemek; optikai adathordozók; optikai üvegszálak [fényvezetőszálak]; fényvezető

csatlakozók; optikai adapterek; optikai hibrid adapterek; patchcordok, pigtailek optikai használatra; optikai

 osztók; optikai rendezők; optikai falidobozok;optikai csillapítók; optikai kötéslezárók; optikai csiszoló filmek.

 ( 210 ) M 12 04586

 ( 220 ) 2012.12.19.

 ( 731 )  CORNEXI Food Kft., Cegléd (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gabonakészítmények; csokoládé; édesítőszerek, (természetes-); kakaós, mézes termékek; kekszek; müzli;

müzliszeletek; csokoládés müzli szelet; marcipános müzli szelet; áfonyás müzli szelet; narancsos müzli szelet;

pirosgyümölcsös müzli szelet;gabonapelyhek; kukoricapehely; zabpehely; magas protein tartalmú

 gabonaszeletek.

 ( 210 ) M 12 04587

 ( 220 ) 2012.12.19.

 ( 731 )  CORNEXI Food Kft., Cegléd (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gabonakészítmények; csokoládé; édesítőszerek, (természetes-); kakaós, mézes termékek; kekszek; müzli;

müzliszeletek; csokoládés müzli szelet; marcipános müzli szelet; áfonyás müzli szelet; narancsos müzli szelet;

pirosgyümölcsös müzli szelet;gabonapelyhek; kukoricapehely; zabpehely; magas protein tartalmú

 gabonaszeletek.

 ( 210 ) M 12 04597

 ( 220 ) 2012.12.20.

 ( 731 )  Ízek és Zamatok Vendéglátóipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vasenszki Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 ) Bors GasztroBár

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04619

 ( 220 ) 2012.12.21.

 ( 731 )  Fenyőfa 01 Kft., Ajka (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; deszkák fából, építéshez; előregyártott házak [összeszerelhetők]; építőanyagok,

 nem fémből; faanyag építéshez; fürészáru, deszkaáru; fűrészelt fa; megmunkált fa.
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 35    Kereskedelmi ügyletek; kis és nagykereskedelmi szolgáltatások építőipari termékekkel; nem fém

 építőanyagokkal, fűrészáruval, deszkaáruval kapcsolatban.

 ( 210 ) M 12 04621

 ( 220 ) 2012.12.21.

 ( 731 )  Kollár Tamás, Tököl (HU)

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

 ( 541 ) EMFIX

 ( 511 )  1    Ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; ipari ragasztószerek; ragasztók falicsempéhez.

2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; falfestékek; hígítóanyagok

festékekhez; hígítóanyagok lakkokhoz; ipari célú felhasználásra szánt színezékek; ipari célú felhasználásra szánt

 színezőanyagok; zománcok festéshez.

 19    Nem fém építőanyagok; habarcs építési célokra; cement és cementkeverékek; cement, cementhabarcs és

 habarcs építési burkolatok és burkolólapok ragasztására.

 ( 210 ) M 12 04622

 ( 220 ) 2012.12.21.

 ( 731 )  Partner Kenőanyag Kft., Veszprém (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; kozmetikai cikkek; kozmetikai bőrápoló szerek; kozmetikai

krémek; kozmetikai pakolások; kozmetikai szerek; körömápolási cikkek; körömlakkok;lemosó szerek kozmetikai

használatra; masszázs gélek nemgyógyászati célokra; szappanok; illatszerek; folyadékok padlóhoz;

fehérítőszerek; tisztítószerek; vegytisztító készítmények; viasz padlókhoz; zsírtalanító szerek, nem gyártás során

 való használatra.

 11    Egészségügyi készülékek és berendezések; adagolók kozmetikai krémekhez; adagolók illatszerekhez;

 adagolók folyékony szappanokhoz; adagolók tisztítószerekhez.

 ( 210 ) M 12 04623

 ( 220 ) 2012.12.21.

 ( 731 )  Affinitas GmbH., Berlin (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Távközlés; csevegőszobák rendelkezésre bocsátása az interneten és internetes fórumokon; internetes

információkhoz való hozzáférés biztosítása mások számára (online szolgáltatások és internetszolgáltató);

hozzáférés biztosítása számítógépes hálózatokadataihoz; letölthető filmek elektronikus közvetítése; adatbázisok

 használati idejének bérbeadása.

 42    Elektronikus tárhelyek (webspace) rendelkezésre bocsátása az interneten személyes információk és adatok

számára; képek, videók, játékok, hangüzenetek, zene és publikációk rendelkezésre bocsátása; letölthető

publikációk elektronikus tárolása másokszámára; platformok és portálok hozzáférésének biztosítása az interneten;

online szolgáltatások, mégpedig internetes platform biztosítása hozzáférés közvetítéséhez, valamint ügyféladatok

 közvetítéséhez (információk).

 45    Egyéni szükségletekkel kapcsolatos személyi és szociális szolgáltatások; társkereső szolgáltatások;

társkapcsolati tanácsadás, társkapcsolatelemzés és személyiségi tesztek lebonyolításának formájában, az

interneten is, személyiségi profilok készítésénekformájában, valamint személyes tanácsadás által egyedülállók
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számára, ezekben a kérdésekben és tanácsadás privát társkapcsolatok és házasságok kiépítésére vonatkozóan;

 ismeretlen személyek közötti találkozók közvetítése szabadidő eltöltéséhez; horoszkópelkészítése.

 ( 210 ) M 13 00104

 ( 220 ) 2013.01.16.

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

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

 ( 541 ) SOPIANAE NOVA

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

 ( 210 ) M 13 00119

 ( 220 ) 2013.01.17.

 ( 731 )  Első Lépcső Egyesület, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, show-műsorok szervezése (impresszáriók

szolgáltatásai), szórakoztatás, előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, rádió-és

 televízióprogramok készítése, szórakoztatása, fesztiválok,rendezvények, televíziós programok.

 ( 210 ) M 13 00456

 ( 220 ) 2013.02.20.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 00483

 ( 220 ) 2013.02.25.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 103 darab közlést tartalmaz.
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