
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  209.001

 ( 151 )  2013.03.14.

 ( 210 )  M 12 02356

 ( 220 )  2012.07.06.

 ( 732 )  Generál Kontakt Építőipari, Műszaki, Szolgáltató Bt., Abony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37 Építés, gyárépítés, építőipari gépek kölcsönzése.

 ( 111 )  209.002

 ( 151 )  2013.03.14.

 ( 210 )  M 11 03854

 ( 220 )  2011.12.02.

 ( 732 )  Sanoma Media Budapest Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  HáziPatika.com

 ( 511 ) 35 Közvéleménykutatás ;statisztikák összeállítása; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; video

file-ok feltöltése hirdetési oldalakra; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

információk számítógépes adatbázisokbavaló rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás;

reklámanyagok terjesztése; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatásakommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése; vásárlási megrendelések ügyintézése; web shop

 működtetése.

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

biztosítása az interneten; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; tudakozók, információs

 szolgáltatások [rádió, telefon vagy másközlési eszköz útján].

41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; video készítés

és publikálás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; eszmecserék, kollokviumok szervezése

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

 kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

 ( 111 )  209.003

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02541

 ( 220 )  2012.04.10.

 ( 732 )  M.A.H. FOOD-CONTROLL Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 42 Laboratóriumi vizsgálatok szolgáltatása; minőségirányítási tanácsadás HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer

 kiépítés; élelmiszer-, ivóvíz vizsgálatok; állategészségügyi diagnosztikai vizsgálatok.

 ( 111 )  209.005

 ( 151 )  2013.03.18.

 ( 210 )  M 12 02880

 ( 220 )  2012.08.09.

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

 ( 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 )  209.006

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02879

 ( 220 )  2012.08.09.

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

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.013

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02853

 ( 220 )  2012.08.08.

 ( 732 )  "ÁCS-BAU 1988" Építőipari Kft., Takácsi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37 Építés.

 ( 111 )  209.014

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 03048

 ( 220 )  2012.08.23.

 ( 732 )  MEGGLE AG, Wasserburg (DE)

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 7. szám, 2013.04.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M762



  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tejszínhab és annak alkotórészei, többek között növényi zsiradékból és tejfehérjéből.

 ( 111 )  209.015

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 04036

 ( 220 )  2012.10.29.

 ( 732 )  RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  209.016

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 00772

 ( 220 )  2012.03.08.

 ( 732 )  Coskun Erkan, 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).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.017

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02181

 ( 220 )  2012.06.22.

 ( 732 )  Hargitai Lajos, Sárbogárd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Brosúrák, vékony fűzött könyvek.

 35 Fénymásolási szolgáltatások.

 41 Filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; könyvkiadás.
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 ( 111 )  209.018

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02179

 ( 220 )  2012.06.22.

 ( 732 )  Word Black Horse Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.019

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 03240

 ( 220 )  2012.09.11.

 ( 732 )  TUBLAN PROPERTY Befektetési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  MAMMUT

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

ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; beszerzőiszolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára;

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; hirdetési hely kölcsönzése,

hirdetési oldalak készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak[fogyasztói tanácsadás]; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése,

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

marketing;on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok, piackutatás, rádiós

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

előállítása, reklámidő bérlete távközlési médiumban,reklámozás, segítségnyújtás üzletvezetéshez, számítógépes

nyilvántartások kezelése; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési

 tanácsadás.

38 Távközlési szolgáltatások, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás, elektronikus levelezés, e-mail fórumok

biztosítása az interneten; közlések üvegszálas hálózatok útján; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz;

távközlési kapcsolat létesítéseszámítógépes világhálóval; tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon,

internet vagy más közlési eszköz útján]; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

42 Műszaki és tudományos szolgáltatások, adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból

elektronikus médiumba; belsőépítészet; csomagolástervezési szolgáltatások; divattervezés; építészeti konzultáció;

grafikusművészi tervezési szolgáltatások;hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete, hosting szolgáltatások web

oldalakhoz; kutatás és fejlesztés mások részére, számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása,

számítógép programok installációja, számítógép programok sokszorosítása,számítógépes rendszerek elemzése,

számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring], számítógépes rendszerek tervezése, számítógép hardver

tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás, számítógép programok kidolgozása, számítógép

programokkorszerűsítése, számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és

 fenntartása mások számára; arculattervezés és fenntartás a világhálón.
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 ( 111 )  209.020

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 03239

 ( 220 )  2012.09.10.

 ( 732 )  Közép-európai Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  purpose beyond power

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.021

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02729

 ( 220 )  2012.07.30.

 ( 732 )  Gábor Napárnyékoló Gyártó és Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6 Ablakredőnyök, zsaluk fémből.

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből; külső redőnyök, nem fémből, nem textilanyagokból;

 redőnyök, nem fémből.

 ( 111 )  209.022

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02850

 ( 220 )  2012.08.08.

 ( 732 )  KÖZUT Építő és Szolgáltató Kft., Marcali (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 19 Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

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

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.025

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02837

 ( 220 )  2012.08.07.

 ( 732 )  ABO Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Rt., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 ) 30 Kukoricadara, kukoricából készült élelmiszerkészítmények, -lisztek. 

 ( 111 )  209.041

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 03041

 ( 220 )  2012.08.23.

 ( 732 )  HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  DEPLETIN

 ( 511 ) 3 Borotválkozás utáni arcszeszek, borotválkozó készítmények dezodorok személyes használatra, hajszeszek,

illatos(ított) víz, illatszer készítmények, illatszerek, kozmetikai bőrápoló szerek, kozmetikai készítmények

fürdőkhöz, kozmetikai krémek, kozmetikailemosószerekkel impregnált kendők, kozmetikai szerek, kozmetikai

szerek állatok számára, napvédő termékek (kozmetikai készítmények a bőr lebarnulására), piperecikkek,

piperevizek, sminkek, arcfestékek, sminkeltávolító termékek, sminktermékek, samponok,szájvizek, nem

 gyógyászati használatra, samponok kedvtelésből tartott állatoknak.

5 Állatgyógyászati gyógyszerek, állatgyógyászati készítmények, ásványvíz gyógyászati használatra, bőrápoló

gyógyszerkészítmények, diétás anyagok gyógyászati használatra, diétás élelmiszerek gyógyászati használatra,

diétás italok gyógyászati használatra,gyógyitalok, gyógyszerek (humán), gyógyszeres infúziók, kendők

gyógyszeres lemosószerekkel átitatva, kenőcsök gyógyszerészeti használatra, napfény okozta leégés elleni

 kenőcsök.

32 Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes italok; ásványvizek, ásványvizek(italok), gyümölcslevek,

gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izotóniás italok, limonádék, sörök, szénsavas italok, szódavíz, szódavizek,

 vizek (italok), zöldséglevek (italok).

 ( 111 )  209.042

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02845

 ( 220 )  2012.08.08.

 ( 732 )  Boldog Zoltán, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Európai Uniós pályázatok írása; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák;

 marketing tevékenység, arculattervezés.

 36 Pénzügyi tanácsadás és pénzügyi elemzések.
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 ( 111 )  209.044

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 01884

 ( 220 )  2012.05.30.

 ( 732 )  Automedon Kft., Sárvár (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).

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).

 ( 111 )  209.045

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02230

 ( 220 )  2012.06.27.

 ( 732 )  PRINT PRODUCTION Nyomdaipari Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.046

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02762

 ( 220 )  2012.08.01.

 ( 732 )  NOVARTIS A.G., Basel (CH)

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

 ( 541 )  ADOPORT

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  209.047

 ( 151 )  2013.03.19.
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 ( 210 )  M 12 02402

 ( 220 )  2012.07.10.

 ( 732 )  Bencze Zoltán, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Hirka Zoltán, Hirka és Pazár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  10 Gyógyászati készülékek és eszközök.

 28 Eszközök testgyakorláshoz, testépítő felszerelések, tornafelszerelések.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.048

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02405

 ( 220 )  2012.07.10.

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

 ( 740 )  dr. Bálint Andrea jogtanácsos, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, árubemutatás, on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok

kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok,nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok

terjesztése, reklámfilmek előállítása, reklámozás, reklászövegek publikálása, reklámszövegek

szerkesztése,reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, szabadtéri hirdetés, szponzorok felkutatása,telemarketing

 szolgáltatások, televíziós reklámozás.

38 Távközlés, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), elektronikus levelezés, e-mail,

fórumok biztosítása az interneten, hangposta szolgáltatások, kábeltelevíziós műsorszórás, műholdas átvitel,

számítógépes terminálok közöttiösszeköttetések, távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz, televíziós

műsorszórás, telexszolgáltatások, üdvözlőkártyák továbbítása online, üzenetek és képek továbbítása számítógépek

 segítségével, üzenetek küldése.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása, diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból, egészségvédő klubok

szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesztréning), elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása,

előadóművészek szolgáltatásai, feliratozása-filmek, filmszínházi előadások, fogadások tervezése(szórakoztatás),

fotóriportok készítése, helyfoglalás show-műsorra, játékfelszerelésekbérbeadása, játékkaszinók szolgáltatásai,

játékkölcsönzés, jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás), karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások

(szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése

éslebonyolítása, könyvkiadás, könyvtári kölcsönzés, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,

lemezlovasok szolgáltatásai, mozifilmek kölcsönzése, oktatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők, on-line játékokszolgáltatása számítógépes hálózatból, rádió-és televíziókészülékek kölcsönzése,

rádió-és televízió programok készítése, riporteri szolgáltatások, show műsorok, show műsorok szervezése
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(impresszáriók szolgáltatásai), sportjátékok lebonyolítása,szerencsejátékok, szinkronizálás, szórakoztatás,

szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása (nem reklámcélú-), televíziós szórakoztatás, versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videofilmezés, videofilmgyártás, videokamerákkölcsönzése, zene

 összeállítása.

 ( 111 )  209.049

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02406

 ( 220 )  2012.07.10.

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

 ( 740 )  dr. Bálint Andrea jogtanácsos, Budapest

 ( 541 )  Nyered, ha mered

 ( 511 ) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, árubemutatás, on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok

kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok,nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok

terjesztése, reklámfilmek előállítása, reklámozás, reklászövegek publikálása, reklámszövegek

szerkesztése,reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, szabadtéri hirdetés, szponzorok felkutatása,telemarketing

 szolgáltatások, televíziós reklámozás.

38 Távközlés, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), elektronikus levelezés, e-mail,

fórumok biztosítása az interneten, hangposta szolgáltatások, kábeltelevíziós műsorszórás, műholdas átvitel,

számítógépes terminálok közöttiösszeköttetések, távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz, televíziós

műsorszórás, telexszolgáltatások, üdvözlőkártyák továbbítása online, üzenetek és képek továbbítása számítógépek

 segítségével, üzenetek küldése.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása, diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból, egészségvédő klubok

szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesztréning), elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása,

előadóművészek szolgáltatásai, feliratozása-filmek, filmszínházi előadások, fogadások tervezése(szórakoztatás),

fotóriportok készítése, helyfoglalás show-műsorra, játékfelszerelésekbérbeadása, játékkaszinók szolgáltatásai,

játékkölcsönzés, jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás), karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások

(szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése

éslebonyolítása, könyvkiadás, könyvtári kölcsönzés, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,

lemezlovasok szolgáltatásai, mozifilmek kölcsönzése, oktatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők, on-line játékokszolgáltatása számítógépes hálózatból, rádió-és televíziókészülékek kölcsönzése,

rádió-és televízió programok készítése, riporteri szolgáltatások, show műsorok, show műsorok szervezése

(impresszáriók szolgáltatásai), sportjátékok lebonyolítása,szerencsejátékok, szinkronizálás, szórakoztatás,

szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása (nem reklámcélú-), televíziós szórakoztatás, versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videofilmezés, videofilmgyártás, videokamerákkölcsönzése, zene

 összeállítása.

 ( 111 )  209.050

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02438

 ( 220 )  2012.07.11.

 ( 732 )  Sanoma Media Budapest Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

ügyletekről; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási

propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak

készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információkszámítógépes

adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; kirakatrendezés, online kirakat tervezés és készítés; közvélemény

kutatás; kutatásokügyletekkel kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] kölcsönzése és terjesztése; reklámfilmek előállítása;reklámidő bérlete távközlési médiumban; rádiós

reklámozás; reklámszövegek szerkesztése és publikálása; statisztikák összeállítása; számítógépes nyilvántartások

kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatásokhirdetési célokból; üzleti

felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk; vásárlási megrendelések ügyintézése; webshop üzemeltetés;

 internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám szolgáltatások.

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

fórumok biztosítása az interneten; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; távközlési csatornák biztosítása

 távvásárláshoz.

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

folyóiratok on-line kiadása, on-line elérhető elektronikus publikációk; eszmecserék, kollokviumok, konferenciák

és más rendezvények szervezése éslebonyolítása; oktatás, oktatási célú rendezvények szervezése és lebonyolítása.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; grafikusművészi tervezési

szolgáltatások; hostingszolgáltatások weboldalakhoz; kutatómotorok biztosítása az internethez; web oldalak

 alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  209.051

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02439

 ( 220 )  2012.07.11.

 ( 732 )  Sanoma Media Budapest Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Nők Lapja Café. A női oldalam.

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

termékek, újságok, 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 szereplővalamennyi áru).

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

ügyletekről; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási

propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak

készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információkszámítógépes

adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy
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reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; kirakatrendezés, online kirakat tervezés és készítés; közvélemény

kutatás; kutatásokügyletekkel kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] kölcsönzése és terjesztése; reklámfilmek előállítása;reklámidő bérlete távközlési médiumban; rádiós

reklámozás; reklámszövegek szerkesztése és publikálása; statisztikák összeállítása; számítógépes nyilvántartások

kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatásokhirdetési célokból; üzleti

felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk; vásárlási megrendelések ügyintézése; webshop üzemeltetés;

 internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám szolgáltatások.

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

fórumok biztosítása az interneten; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; távközlési csatornák biztosítása

 távvásárláshoz.

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

folyóiratok on-line kiadása, on-line elérhető elektronikus publikációk; eszmecserék, kollokviumok, konferenciák

és más rendezvények szervezése éslebonyolítása; oktatás, oktatási célú rendezvények szervezése és lebonyolítása.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; grafikusművészi tervezési

szolgáltatások; hostingszolgáltatások weboldalakhoz; kutatómotorok biztosítása az internethez; web oldalak

 alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  209.052

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02579

 ( 220 )  2012.07.19.

 ( 732 )  Master Sped Építőipari, Szállító és Szállítmányozó Kft., Esztergom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  39 Szállítási szolgáltatások; szállítmányozás; áruszállítás.

 ( 111 )  209.053

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02581

 ( 220 )  2012.07.19.

 ( 732 )  Absolve Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41 Filmgyártás.

 ( 111 )  209.054

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02592

 ( 220 )  2012.07.19.

 ( 732 )  Varga Team Dent Kft. 100%, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Bertalan Tamás,Dr. Igali Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 7. szám, 2013.04.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M771



  

( 546 )

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

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

 44 Betegápolási szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, fogászat, orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  209.055

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02763

 ( 220 )  2012.08.01.

 ( 732 )  BUDAI AUTÓSZERVÍZ Gépjárműjavító Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szatymaz (HU)

 Budai Sándor, Szatymaz (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37 Gépjármű javítási, gépjármű szerelési és gépjármű karbantartási szolgáltatások.

 ( 111 )  209.056

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02765

 ( 220 )  2012.08.01.

 ( 732 )  Jókuti András, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gyenes-Kovács Zoltán, dr. Gyenes-Kovács Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VILÁGEVŐ

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.057

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02771

 ( 220 )  2012.08.02.

 ( 732 )  GRAND PHARMA Gyógyszer kereskedelmi Kft., Nyíregyháza (HU)

  
( 546 )

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

anyagok gyógyászati használatra; bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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 ( 111 )  209.058

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02772

 ( 220 )  2012.08.02.

 ( 732 )  Vad-tár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szarvas (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  39 Áruk raktározása; raktározás, tárolás.

 ( 111 )  209.059

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02773

 ( 220 )  2012.08.02.

 ( 732 )  Estéli Győző, Tokod (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37 Járműjavítás.

 ( 111 )  209.060

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02956

 ( 220 )  2012.08.15.

 ( 732 )  Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  dr. Bisztrai Gábor, Bisztrai 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); csempe és burkolólap ragasztó; hőszigetelőlap ragasztó.

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); beágyazóhabarcs hőszigetelőrendszerhez.

 ( 111 )  209.061
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 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02963

 ( 220 )  2012.08.16.

 ( 732 )  Horváth Mónika, Budapest (HU)

 Márkovics Zsolt, Kulcs (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.062

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02964

 ( 220 )  2012.08.16.

 ( 732 )  Papp László Gábor, Budapest (HU)

 Kustán Gergely, 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 43 Rendezvényekhez termek kölcsönzése.

 ( 111 )  209.063

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02966

 ( 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;

 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).
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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 )  209.064

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02972

 ( 220 )  2012.08.16.

 ( 732 )  Dr. KOCH-DENT Fogászati Bt., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44 Orvosi szolgáltatások; fogászati tevékenység.

 ( 111 )  209.065

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02973

 ( 220 )  2012.08.16.

 ( 732 )  GYSEV Zrt. eXpresszó, Sopron (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.066

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02975

 ( 220 )  2012.08.16.

 ( 732 )  Meex Agent Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kollár Judit, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41 Szórakoztatás.

 ( 111 )  209.067

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 03161

 ( 220 )  2010.11.17.

 ( 732 )  Petrobras Distribuidora S.A., Rio de Janeiro (BR)

 ( 740 )  Eördögh Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  4 Kenőolajok.

 ( 111 )  209.068
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 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 03166

 ( 220 )  2012.09.04.

 ( 732 )  Health Invest Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Kincstár

 ( 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).

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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).

 ( 111 )  209.069

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 03168

 ( 220 )  2012.09.04.

 ( 732 )  Health Invest Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  ( 591 )

 ( 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).

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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).

 ( 111 )  209.070

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 03169

 ( 220 )  2012.09.04.

 ( 732 )  Health Invest Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, 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).

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

anyagok gyógyászati használatra; bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 7. szám, 2013.04.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M776



 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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).

 ( 111 )  209.071

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 03171

 ( 220 )  2012.09.04.

 ( 732 )  Kürt Akadémia Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 41 Szórakoztató és kulturális tevékenység az üzleti és tudományos élet területén; pódiumbeszélgetések és

 előadások szervezése.

 ( 111 )  209.072

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 03170

 ( 220 )  2012.09.04.

 ( 732 )  Kürt Akadémia Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41 Szakmai képzés felső és középvezetők, valamint tanácsadók részére.

 ( 111 )  209.073

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 03356

 ( 220 )  2012.09.17.

 ( 732 )  Veska - 2 company s.r.o. magyarországi fióktelepe, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sütő László ügyvéd,dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.074

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 03567
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 ( 220 )  2012.09.28.

 ( 732 )  CSODALÁMPA Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Mónika, Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36 Jótékonysági célú pénzgyűjtés.

44 Súlyos, illetve krónikus betegségben szenvedő gyermekek részére nyújtott nem gyógyszeres terápiás

 szolgáltatások.

45 Jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen mások által biztosított személyi és társadalmi szolgáltatások súlyos

 illetve krónikus betegségben szenvedő gyermekek igényeinek (kívánságainak) kielégítése érdekében.

 ( 111 )  209.075

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 03370

 ( 220 )  2012.09.18.

 ( 732 )  CMD Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Liber Ádám, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SzeressOkosan

 ( 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

 jegyzékébe tartozó 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 jegyzékébe tartozóvalamennyi áru).

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

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

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

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

 tartozó valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  209.076

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 03369

 ( 220 )  2012.09.18.

 ( 732 )  Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Közönségszolgálat; közvéleménykutatás; piackutatás; reklámanyagok terjesztése.
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41 Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; előadóművészek

szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmszínházi előadások; fogadások

tervezése (szórakoztatás); jegyirodaiszolgáltatások (szórakoztatás); gyakorlati képzés (szemléltetés);

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

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturálisvagy nevelési célú kiállítások

szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); szemináriumok rendezése és vezetése;

 szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók.

 43 Rendezvényhez termek kölcsönzése; szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  209.077

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 03367

 ( 220 )  2012.09.18.

 ( 732 )  Zalakomplex Kft., Zalaegerszeg (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  40 Fémmegmunkálás.

 ( 111 )  209.078

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 03357

 ( 220 )  2012.09.17.

 ( 732 )  Veska - 2 company s.r.o. magyarországi fióktelepe, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sütő László ügyvéd,dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.079

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02878

 ( 220 )  2012.08.09.

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

 ( 541 )  Magyar Rádió Gyermekkórusa

 ( 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 )  209.080

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 02877

 ( 220 )  2012.08.09.

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

 ( 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 )  209.081

 ( 151 )  2013.03.19.

 ( 210 )  M 12 01804

 ( 220 )  2012.05.24.

 ( 732 )  IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FIGHT KLUB

 ( 511 )  35 Reklámozás.

 38 Távközlés.

 41 Televízió szórakoztatás.

 ( 111 )  209.082

 ( 151 )  2013.03.20.

 ( 210 )  M 12 03296

 ( 220 )  2012.09.13.

 ( 732 )  GLOBÁL SPORT Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  
( 546 )

 ( 511 ) 19 Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

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

 valamennyi áru).

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

 falikárpitok (mesterséges gyep, műgyep).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.083

 ( 151 )  2013.03.20.

 ( 210 )  M 12 01342

 ( 220 )  2012.04.19.

 ( 732 )  Kotányi Hungária Fűszerfeldolgozó és Értékesítő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somos Géza, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1 Ételtartósítók (kémiai anyagok).

 29 Tartósított gyümölcsök, mazsola, kókusz, szárított zöldségek.

 30 Sók;mustár;cukor;ecet;méz;élesztő;sütőporok;fűszerek.
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 ( 111 )  209.084

 ( 151 )  2013.03.20.

 ( 210 )  M 12 03096

 ( 220 )  2012.08.28.

 ( 732 )  Fehér & Fehér Útépítő Kft., Orosháza (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  209.085

 ( 151 )  2013.03.20.

 ( 210 )  M 12 02701

 ( 220 )  2012.07.27.

 ( 732 )  Magtár Művészeti Alapítvány, Pannonhalma (HU)

 ( 740 )  dr. Valovits Viktória, Budapest

 ( 541 )  Profán Keresztút

 ( 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).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.086

 ( 151 )  2013.03.20.

 ( 210 )  M 12 02349

 ( 220 )  2012.07.05.

 ( 732 )  GreekLogistic Kft., 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; csirkehúsból gyros;

sertéshúsból gyros; fokhagymás pácbancsirkemellkockák; mustáros pácban csirkemellkockák; souvlaki (

sertéshúskockák oregánós pácban, nyársra fűzve); sertéshús és csirkehús különböző pácokban; zöldséges saláták

joghurtban, tzaztiki; zöldséges, sajtos saláták majonézben, háromsajt saláta,répasaláta; feta alapú saláta

 zöldfűszerekkel, pikáns saláta; csípős olaj; oregánós, citromos olaj.

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég; gyrosfűszer; pita; ciabatta; frappé; fagylaltos frappé; görög édességek.

43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; gyros kiszolgálás; görög jellegű ételek kiszolgálása;

 görögjellegű italok kiszolgálása; szükség esetén az ételek és italok házhozszállítása.

 ( 111 )  209.087

 ( 151 )  2013.03.20.

 ( 210 )  M 12 03108
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 ( 220 )  2012.08.29.

 ( 732 )  Várda-Drink Zrt., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  209.088

 ( 151 )  2013.03.20.

 ( 210 )  M 12 02902

 ( 220 )  2012.08.10.

 ( 732 )  Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Soósné dr. Endrész Etelka jogtanácsos,Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest

 ( 541 )  Zöld Partner

 ( 511 )  35 Reklámozás; marketing; kereskedelmi ügyletek.

37 Cső ( táv) vezetékek felszerelése és karbantartása; elektromos berendezések felszerelése és javítása;

 elektromos berendezések zavarmentesítése.

 39 Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

 ( 111 )  209.089

 ( 151 )  2013.03.20.

 ( 210 )  M 12 02897

 ( 220 )  2012.08.10.

 ( 732 )  dr. Gulyás Zsuzsanna, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Koczkás János, Dr. Koczkás János Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44 Fogászat és fogtechnika;teljes körű fogászati ellátás; fogászati centrum.

 ( 111 )  209.090

 ( 151 )  2013.03.20.

 ( 210 )  M 12 02531

 ( 220 )  2012.07.16.

 ( 732 )  EUBAU 2007 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

  
( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.091

 ( 151 )  2013.03.20.

 ( 210 )  M 12 03106

 ( 220 )  2012.08.29.

 ( 732 )  MD Hotel Management Kft., Vecsés (HU)
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 ( 740 )  dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 39 Utazások szervezése; látogatások tervezése turistáknak; utasszállítás; utaskísérés; parkolási szolgáltatások;

 közlekedési információ.

43 Szállodai szolgáltatások; szállásügynökségek ( panziók, motelek); szálláshely foglalás; termek kölcsönzése

 rendezvényekhez; vendéglátóipari szolgáltatások; éttermek; kávéházak; bár szolgáltatások.

44 Wellness szolgáltatások; masszázs; fürdő; szauna; szolárium szolgáltatások; gyógyhelyek szolgáltatásai;

 egészségügyi szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; fodrászszalonok; szépségszalonok.

 ( 111 )  209.092

 ( 151 )  2013.03.20.

 ( 210 )  M 12 03105

 ( 220 )  2012.08.29.

 ( 732 )  MD Hotel Management Kft., Vecsés (HU)

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

 ( 541 )  QUEEN'S COURT

 ( 511 ) 39 Utazások szervezése, látogatások tervezése turistáknak, utasszállítás, utaskísérés, parkolási szolgáltatások,

 közlekedési információ.

43 Szállodai szolgáltatások, panziók, motelek; szállásügynökségek, szálláshely foglalás; termek kölcsönzése

 rendezvényekhez; vendéglátóipari szolgáltatások, éttermek, kávéházak, bár szolgáltatások.

44 Wellness szolgáltatások, masszázs, fürdő, szauna, szolárium szolgáltatások; gyógyhelyek szolgáltatásai,

 egészségügyi szolgáltatások, terápiás szolgáltatások; fodrászszalonok, szépségszalonok.

 ( 111 )  209.093

 ( 151 )  2013.03.20.

 ( 210 )  M 12 02696

 ( 220 )  2012.08.16.

 ( 732 )  Nyeste és Nyesténé Épületveret-gyártó Kereskedelmi És Szolgáltató Kft., Berettyóújfalu (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,ércek; ablakkilincsek fémből; ajtókilincsek fémből.

 ( 111 )  209.094

 ( 151 )  2013.03.20.

 ( 210 )  M 12 03308

 ( 220 )  2012.09.14.

 ( 732 )  Production Minds SD Limited, Nicosia (CY)

 ( 740 )  dr. Szalántai Kinga, Sárdy és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek érmebedobással
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működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;

 számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; (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 )  209.095

 ( 151 )  2013.03.20.

 ( 210 )  M 12 02173

 ( 220 )  2012.06.22.

 ( 732 )  Makovics Éva, Eger (HU)

 Veres György, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 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).

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 )  209.096

 ( 151 )  2013.03.20.

 ( 210 )  M 12 03303

 ( 220 )  2012.09.13.

 ( 732 )  Maxim Könyvkiadó Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

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

 termékek; könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); nyomdabetűk.

 41 Könyvkiadás; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; e-könyv.

 ( 111 )  209.097

 ( 151 )  2013.03.20.

 ( 210 )  M 12 02903

 ( 220 )  2012.08.10.

 ( 732 )  Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Soósné dr. Endrész Etelka jogtanácsos,Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  35 Reklámozás, marketing, kereskedelmi ügyletek.

37 Cső ( táv) vezetéskek felszerelése és karbantartása;elektromos berendezések felszerelése és javítása,

 elektromos berendezések zavarmentesítése.

 39 Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

 ( 111 )  209.098

 ( 151 )  2013.03.20.

 ( 210 )  M 12 02516

 ( 220 )  2012.07.13.

 ( 732 )  Etalon 2000 Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 541 )  ENERGIRL

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  209.099

 ( 151 )  2013.03.20.

 ( 210 )  M 12 03704

 ( 220 )  2012.10.02.

 ( 732 )  Astor Konzorcium Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  37 Járműmosás; járművek tisztítása; közúti szállítással kapcsolatos ládamosási tevékenység.

39 Közúti áruszállítás; fuvarozás; szállítmányozás; spedíciós szolgáltatások; szállítási logisztikai szolgáltatások;

 áruk raktározása; raktározási szolgáltatások; raktározás, tárolás; rakodás.

 ( 111 )  209.100

 ( 151 )  2013.03.20.

 ( 210 )  M 12 02523

 ( 220 )  2012.07.16.

 ( 732 )  Gruber László, Babócsa (HU)

 ( 541 )  Gruber László egyéni vállalkozása a megoldás!

 ( 511 )  37 Útépítés.

 43 Éttermi, cukrászdai szolgáltatás.

 ( 111 )  209.101

 ( 151 )  2013.03.20.

 ( 210 )  M 12 02530

 ( 220 )  2012.07.16.

 ( 732 )  KASZKÁD-THERM 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.102

 ( 151 )  2013.03.20.
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 ( 210 )  M 12 03109

 ( 220 )  2012.08.30.

 ( 732 )  Paxnatura Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 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);gyászszertartások;temetés.

 ( 111 )  209.105

 ( 151 )  2013.03.21.

 ( 210 )  M 12 02495

 ( 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 )  209.106

 ( 151 )  2013.03.21.

 ( 210 )  M 12 02659

 ( 220 )  2012.07.25.

 ( 732 )  Pek-Snack Kft., Igal (HU)

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

 ( 541 )  peksnack

 ( 511 )  30 Gabonakészítmények, kenyér, péksütemény és cukrászsütemények.

 ( 111 )  209.107

 ( 151 )  2013.03.21.

 ( 210 )  M 12 02671

 ( 220 )  2012.07.26.

 ( 732 )  RETOOL Szerszámkészítő és Kereskedelmi Bt., Jászberény (HU)

  ( 546 )
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 ( 511 )  40 Fémmegmunkálás.

 ( 111 )  209.108

 ( 151 )  2013.03.21.

 ( 210 )  M 12 02661

 ( 220 )  2012.07.24.

 ( 732 )  PA-COMP Kft., Újfehértó (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Feldolgozott dió és diópótló keverékek; feldolgozott mák; feldolgozott hüvelyesek; kókuszreszelék;

feldolgozott magvak; feldolgozott szójabab táplálkozási használatra; szójagranulátum, szójakocka, pörkölt szója. 

 30 Rizs; lisztek kivételével gabonakészítmények; kukoricapehely; popcorn/pattogatott kukorica.

 ( 111 )  209.109

 ( 151 )  2013.03.21.

 ( 210 )  M 12 02658

 ( 220 )  2012.07.25.

 ( 732 )  Pek-Snack Kft., Igal (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  30 Gabonakészítmények, kenyér, péksütemény és cukrászsütemények.

 ( 111 )  209.110

 ( 151 )  2013.03.21.

 ( 210 )  M 12 02492

 ( 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 )  209.111

 ( 151 )  2013.03.21.

 ( 210 )  M 12 02493
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 ( 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 )  209.112

 ( 151 )  2013.03.21.

 ( 210 )  M 12 02494

 ( 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 )  209.113

 ( 151 )  2013.03.21.

 ( 210 )  M 12 02491

 ( 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 )  209.114

 ( 151 )  2013.03.21.

 ( 210 )  M 12 02490

 ( 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 )  209.115

 ( 151 )  2013.03.21.

 ( 210 )  M 12 02476

 ( 220 )  2012.07.12.

 ( 732 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

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

 ( 541 )  BB. A buli ott van ahol te.

 ( 511 )  33 Pezsgők, borok.

 ( 111 )  209.116
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 ( 151 )  2013.03.21.

 ( 210 )  M 12 02487

 ( 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 )  209.117

 ( 151 )  2013.03.21.

 ( 210 )  M 12 02488

 ( 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 )  209.118

 ( 151 )  2013.03.21.

 ( 210 )  M 12 02489

 ( 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 )  209.119

 ( 151 )  2013.03.21.

 ( 210 )  M 12 02629

 ( 220 )  2012.07.24.

 ( 732 )  JAVIPA Nyomdaipari Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  dr. Becsei Zoltán, Békéscsaba

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Címkék, nem szövetből; dobozok kartonból vagy papírból; műanyagfóliák csomagolásra.

 ( 111 )  209.120

 ( 151 )  2013.03.21.

 ( 210 )  M 12 02672

 ( 220 )  2012.07.26.

 ( 732 )  DENTAL-PRAXIS 2000 Fogászati Bt., Zalaegerszeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44 Fogászat.

 ( 111 )  209.121

 ( 151 )  2013.03.21.

 ( 210 )  M 12 01777

 ( 220 )  2012.05.23.

 ( 732 )  ABO Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Rt., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 ) 30 Magyarországról származó lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

 cukrászsütemények, élesztő, sütőpor.

 ( 111 )  209.122

 ( 151 )  2013.03.21.

 ( 210 )  M 12 01778

 ( 220 )  2012.05.23.

 ( 732 )  ABO Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Rt., Nyíregyháza (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  209.123

 ( 151 )  2013.03.21.

 ( 210 )  M 12 04075

 ( 220 )  2012.10.31.

 ( 732 )  Szöllősi Péter, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  209.129

 ( 151 )  2013.03.22.

 ( 210 )  M 12 02725

 ( 220 )  2012.07.30.

 ( 732 )  Zöldfal Zrt., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19 Falborítások nem fémből.

 ( 111 )  209.130
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 ( 151 )  2013.03.22.

 ( 210 )  M 12 02930

 ( 220 )  2012.08.14.

 ( 732 )  Lévai Zsuzsanna, Gárdony (HU)

 ( 541 )  HALKAKAS HALBISZTRÓ

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.131

 ( 151 )  2013.03.22.

 ( 210 )  M 12 02931

 ( 220 )  2012.08.14.

 ( 732 )  Lévai Zsuzsanna, Gárdony (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.132

 ( 151 )  2013.03.22.

 ( 210 )  M 11 03924

 ( 220 )  2011.12.12.

 ( 732 )  TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt., Csorna (HU)

 ( 740 )  dr. Jánoky Adél, Balogh, B. Szabó, Jean, Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Tetőakadémia

 ( 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).

 ( 111 )  209.133

 ( 151 )  2013.03.22.

 ( 210 )  M 12 01551

 ( 220 )  2012.05.08.

 ( 732 )  Endrődi László, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rábai Zsolt, dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1 Tudományos, mezőgazdasági, kertészeti termékek.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  209.134

 ( 151 )  2013.03.22.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 7. szám, 2013.04.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M793



 ( 210 )  M 12 02569

 ( 220 )  2012.08.06.

 ( 732 )  N.A.P. s.r.o., 945 01 Komárno (SK)

 ( 740 )  Fazekas Gábor, Komárom

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Címkék, nem szövetből; öntapadó címkék [papíráruk].

 40 Nyomdai szolgáltatások.

 ( 111 )  209.135

 ( 151 )  2013.03.22.

 ( 210 )  M 12 02196

 ( 220 )  2012.06.25.

 ( 732 )  NF Mikrotech Kft., Törökszentmiklós (HU)

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

  

( 546 )

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); adagolók [géprészek]; ajtónyitó- és záró

szerkezetek, hidraulikus [géprészek],ajtónyitó- és záró szerkezetek, pneumatikus [géprészek]; anyagmozgató

gépek [berakodáshoz és kirakodáshoz]; automatikus elosztógépek; áttételek gépekhez; befogókészülékek

szerszámgépekhez; csapágyak [géprészek], csapágyak tengelyekhez, csapágykarok,csapágybakok,

csapágykonzolok gépekhez; csomagológépek, csomagológépek [szállításhoz], csomagzáró gépek ipari

használatra, élelmiszergyártó gépek,(elektromechanikus -); faipari gépek, berendezések; felvonóláncok

[géprészek], felvonóvezérlő készülékek;forrasztókészülékek és alkatrészeik, galvanizáló készülékek,

galvanotechnikai berendezések, gépállványok, gépek alkatrészei; hengerművek, hengersorok, hengersorok

hengerei, hevederek szállítószalagokhoz; hidraulikus vezérlések gépekhez és motorokhoz;hőcserélők és

alkatrészeik; indító berendezések, starterek motorokhoz; munkaasztalok, gépasztalok; pneumatikus

szállítóberendezések, pneumatikus vezérlések gépekhez és motorokhoz; rakodórámpák és rakodó szalagok,

szállítószalagok; sajtoló-, formázógépek,sebességszabályozók, fordulatszám-szabályozók gépekhez és

motorokhoz; szabályozók [géprészek], vezérlőszekrények; tokok, vázak [géprészek]; vezérlések gépekhez,

 vezérlőkábelek gépekhez vagy motorokhoz, vezérlőszerkezetek gépekhez vagy motorokhoz;zsírtalanító gépek.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektromos

berendezések zavarmentesítése; elhasznált vagy részben megsemmisült gépek felújítása; egyedi tervezésű

gépsorok gyártása, gépek üzembe helyezése,karbantartása és javítása; ipari mikrohullámú és nagyfrekvenciás

berendezések gyártása javítása és szervizelése, javítási tárgyú információk; gépek, gépsorok, felszerelések

 üzembe helyezése.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és -fejlesztés, anyagpróba;

energiatakarékossági tanácsadás; ipariformatervezés, egyedi gépek tervezése és gyártása; környezetvédelmi

kutatás; kutatás és fejlesztés mások részére; műszaki kutatás, műszaki szakértői tevékenység, műszaki

 tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban.

 ( 111 )  209.136

 ( 151 )  2013.03.22.

 ( 210 )  M 12 02736

 ( 220 )  2012.07.31.

 ( 732 )  TMT Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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  ( 546 )

 ( 511 ) 4 Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve a

 motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek; fabrikett; brikett(tüzelési-).

 ( 111 )  209.137

 ( 151 )  2013.03.22.

 ( 210 )  M 12 02737

 ( 220 )  2012.07.31.

 ( 732 )  Bodor Tamás Barna, Pécs (HU)

 Simoncsics Gábor István, Szőke (HU)

 ( 541 )  IM4A

 ( 511 ) 35 Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások

beszerzése] mások számára; eladási propaganda másokszámára; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak

készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való

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

számítógépes hálózaton; outsorcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás); piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós

reklámozás; reklámozás; reklámszövegekpublikálása; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; segítségnyújtás

üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások

kezelése; telemarketing szolgáltatások; üzleti felvilágosítás,tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó

szolgálatok; vásárlási megrendelések ügyintézése; hírlevél küldési szolgáltatás; célzott, vagyszemélyre szabott

hirdetési szolgáltatás; potenciális ügyfelek toborzása; üzleti ajánlatok kikérésének közvetítése; üzleti ajánlatok

 megversenyeztetése (tender); üzleti visszajelzés-közvetítés.

 ( 111 )  209.138

 ( 151 )  2013.03.22.

 ( 210 )  M 12 02745

 ( 220 )  2012.07.31.

 ( 732 )  DELFORG Élelmiszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Dunaharaszti (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; gyorsfagyasztott tengeri- és

édesvízi halak,halkülönlegességek; gyorsfagyasztott sertés-, baromfi-, marha-, vadhús; gyorsfagyasztott zöldség,

 gyümölcs, tésztafélék.

 ( 111 )  209.139

 ( 151 )  2013.03.22.

 ( 210 )  M 12 02747

 ( 220 )  2012.07.31.

 ( 732 )  Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalma (HU)

 ( 740 )  dr. Gócza Béla, Dr. Gócza & Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Győr

 ( 541 )  Bencés Pince

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

 áru).
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 ( 111 )  209.140

 ( 151 )  2013.03.22.

 ( 210 )  M 12 02749

 ( 220 )  2012.07.31.

 ( 732 )  Tóth Attila, Szolnok (HU)

  
( 546 )

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; ammóniák [tisztítószer];

csúszásgátló folyadékok padlókhoz;csúszásgátló viasz padlókhoz; dezodoráló szappanok; fehérítő szóda;

fertőtlenítő szappanok; fényesítő szerek bútorokhoz és padlóhoz; folttisztító szerek; illatszerek; izzadásgátló

szappan; kozmetikai bőrápoló szerek; lefolyócsövek eldugulása ellenikészítmények; levegőillatosító

készítmények; mosdószappanok; mosodai áztatószerek; mosodai fehérítőszer; mosodai fényezőszer; mosodai

viasz; mosószerek, fehérítőszerek; parkettviasz; polírozó készítmények; samponok; szappanok; termékek

 vászonillatosítására; textilpuhító szerek mosáshoz; tisztítószerek; vegytisztító készítmények.

 ( 111 )  209.141

 ( 151 )  2013.03.22.

 ( 210 )  M 12 02750

 ( 220 )  2012.07.31.

 ( 732 )  Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalma (HU)

 ( 740 )  dr. Gócza Béla, Dr. Gócza & Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Győr

 ( 541 )  Bencés Pincészet

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

 áru).

 ( 111 )  209.142

 ( 151 )  2013.03.22.

 ( 210 )  M 12 03150

 ( 220 )  2012.09.03.

 ( 732 )  Felirat Reklám Műhely Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Elektromos reklámeszközök, fénycsövek reklámcélokra.

 40 Fémszerkezet-gyártás, fémmegmunkálás.
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 42 Belsőépítészet.

 ( 111 )  209.143

 ( 151 )  2013.03.25.

 ( 210 )  M 12 00849

 ( 220 )  2012.03.13.

 ( 732 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

 ( 541 )  SPLENDID ÖBLÍTŐ KONCENTRÁTUM-MOUNTAIN FLOWER

 ( 511 )  3 Öblítő koncentrátum, fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.144

 ( 151 )  2013.03.25.

 ( 210 )  M 12 02155

 ( 220 )  2012.06.21.

 ( 732 )  Cai Quanfu, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tóth György, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  209.145

 ( 151 )  2013.03.25.

 ( 210 )  M 12 02334

 ( 220 )  2012.07.04.

 ( 732 )  Gledicia Kft., Ladánybene (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).

 ( 111 )  209.146

 ( 151 )  2013.03.25.

 ( 210 )  M 12 04076

 ( 220 )  2012.10.31.

 ( 732 )  Szöllősi Péter, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  OF

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

 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 111 )  209.147

 ( 151 )  2013.03.25.

 ( 210 )  M 12 01276

 ( 220 )  2012.04.16.

 ( 732 )  Quebeck s.r.o., Sahy (SK)

 ( 740 )  dr. Nagy Attila György egyéni ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  BRACHYNOR

 ( 511 )  31 Haszonállat takarmány adalék; tápanyagok állatok számára; táplálékok és táplálék kiegészítők állatoknak.

 ( 111 )  209.148

 ( 151 )  2013.03.25.

 ( 210 )  M 12 01434

 ( 220 )  2012.04.25.

 ( 732 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 541 )  PÁRIZS

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

 ( 111 )  209.149

 ( 151 )  2013.03.25.

 ( 210 )  M 12 02835

 ( 220 )  2012.08.07.

 ( 732 )  Roxer Produkció Kft., Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.150

 ( 151 )  2013.03.25.

 ( 210 )  M 12 02284

 ( 220 )  2012.07.02.

 ( 732 )  Tóth Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Ádám Gergely, Horváth Ádám Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TWINPORT MARINE

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

 valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.151

 ( 151 )  2013.03.25.

 ( 210 )  M 12 02287
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 ( 220 )  2012.07.02.

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

 ( 541 )  Fátylat rá!

 ( 511 ) 35 Árubemutatás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyag naprakész állapotba hozása;

reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;

reklámanyagok terjesztése; reklámfilmekelőállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek

 szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek.

38 Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás) elektronikus levelezés, e-mail; fórumok

biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel; számítógépes

terminálok közötti összeköttetések;távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós műsorszórás;

telexszolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

 üzenetek küldése.

41 Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning); elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line kiadása;előadóművészek szolgáltatásai; feliratozása-filmek; filmszínházi előadások;

fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése; helyfoglalás show műsorra; játékfelszerelések

bérbeadása; játékkaszinók szolgáltatásai; játékkölcsönzés; jegyirodaiszolgáltatások (szórakoztatás); karaoke

szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális

vagynevelési célú kiállítások szervezése; lemezlovasok szolgáltatásai; mozifilmek kölcsönzése; oktatás; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; rádió-

és televízió programokkészítése; riporteri szolgáltatások; show műsorok; show-műsorok

szervezése(impresszáriók szolgáltatásai); sportjátékok lebonyolítása; szerencsejátékok; szinkronizálás;

szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú);televíziós szórakoztatás;

versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videofilmezés; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése;

 zene összeállítása.

 ( 111 )  209.152

 ( 151 )  2013.03.25.

 ( 210 )  M 12 02289

 ( 220 )  2012.07.02.

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

 ( 541 )  Verde Frutto

 ( 511 ) 32 Gyümölcsös ízesítésű alkoholmentes italok; gyümölcsös ízesítésű ásványvíz alapú italok; gyümölcsös

ízesítésű szénsavas italok; gyümölcsös ízesítésű szénsavmentes italok; gyümölcsös ízesítésű szódavizek;

 gyümölcsös ízesítésű vizek; gyümölcsitalok.

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  209.153

 ( 151 )  2013.03.25.

 ( 210 )  M 12 02460

 ( 220 )  2012.07.11.

 ( 732 )  SANDALE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Cipők.
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 ( 111 )  209.154

 ( 151 )  2013.03.25.

 ( 210 )  M 12 02636

 ( 220 )  2012.07.24.

 ( 732 )  HENKEL AG & CO. KGaA, Düsseldorf (DE)

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

 ( 541 )  ERŐ A KEZEDBEN

 ( 511 ) 1 Ipari rendeltetésű vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták, feldolgozatlan műanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

 16 Papíripari és háztartási ragasztóanyagok.

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

termékek, amelyek ebbe az osztályba tartoznak; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és

 szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.

 ( 111 )  209.155

 ( 151 )  2013.03.25.

 ( 210 )  M 12 02655

 ( 220 )  2012.07.25.

 ( 732 )  Váczi Rozália, Budapest (HU)

 Váczi Borbála Márta, Budapest (HU)

 Kárpáti András, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  24 Textiliák és textiláruk.

 25 Ruházati cikkek.

 26 Csipkék és hímzések.

 ( 111 )  209.156

 ( 151 )  2013.03.25.

 ( 210 )  M 12 02098

 ( 220 )  2012.06.18.

 ( 732 )  Energiaital Holding Zrt., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  32 Alkoholmentes energiaitalok.

35 Energiaitalok reklámozása és ügyletei; energiaital kereskedelmi ügyletek bonyolítása; energiaitalok

 kereskedelmi célú rendezvényeinek szervezése; energiaital kereskedelmi egységek üzemeltetése.

41 Energiaitalokkal kapcsolatos sport- és kulturális, szórakoztató tevékenységek, valamint sportversenyek

 szervezése.

 ( 111 )  209.157

 ( 151 )  2013.03.25.

 ( 210 )  M 12 02466

 ( 220 )  2012.07.12.

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 7. szám, 2013.04.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M800



  

( 546 )

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  209.158

 ( 151 )  2013.03.25.

 ( 210 )  M 12 02650

 ( 220 )  2012.07.25.

 ( 732 )  Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, Eger (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.159

 ( 151 )  2013.03.25.

 ( 210 )  M 12 02828

 ( 220 )  2012.08.07.

 ( 732 )  MAGA-PLUS Kft., Újfehértó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Kukoricapehely.

 ( 111 )  209.160

 ( 151 )  2013.03.25.

 ( 210 )  M 12 02288

 ( 220 )  2012.07.02.

 ( 732 )  Kígyó Gyógyszertári és Kereskedelmi Betéti Társaság, Gödöllő (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Alunit [adstringens szer], ammóniák [tisztítószer], aromák [eszenciaolajok], aloé vera készítmények kozmetikai

célokra, borotválkozás utáni arcszeszek, bőrfehérítő krémek, bőrfehérítő termékek, cédrusolaj, citromolaj,

dezodoráló szappanok,eszenciaolajok, fehérítő sók, fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai használatra, fehérítő

szóda, fertőtlenítő szappanok, fogfehérítő gélek, fogkrémek, fogprotézisek fényezésére szolgáló készítmények,
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fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények,fürdősók nem gyógyászati használatra, gerániumolaj, gélek

(fogfehérítő-), gyógyszappanok, habkő, horzsakő, hajfestékek, hajhullámosító készítmények, hajspray,

hajszeszek, hidrogén-peroxid kozmetikai használatra, hüvelyöblítő készítmények személyeshigiénia vagy

dezodorálás céljaira, illatos(ított) víz, illatszer készítmények, illatszerek, italaromák [eszenciaolajok], izzadásgátló

piperecikkek, izzadásgátló szappan, jázminolaj, káliumhipoklorit oldat, keményítő [appretúra], keményítő

fényesítésre,kence eltávolító termékek, kenőcsök kozmetikai használatra, kozmetikai bőrápoló szerek, kozmetikai

ceruzák, kozmetikai festékek, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmények fürdőkhöz, kozmetikai

készletdobozok, kozmetikai krémek, kozmetikailemosószerekkel impregnált kendők, kozmetikai pakolások,

kozmetikai szerek, kozmetikai szerek állatok számára, kozmetikai szerek szempillákhoz, kölnivíz, körömápolási

cikkek, körömlakkok, kréta tisztításra, kristályszóda tisztításra, lakklemosó termékek,lábizzadásgátló szappanok,

lehelet frissítő spray, lehelet frissítő szalagok, lemosószerek kozmetikai használatra, levegőillatosító

készítmények, levendulaolaj, levendulavíz, mandulaolaj, mandulaszappan, mandulatej kozmetikai használatra,

masszázs géleknem gyógyászati célokra, menta illatszerekhez, mentaolaj, mosdószappanok, mosodai

áztatószerek, mosodai fehérítőszer, mosodai fényezőszer, mosodai viasz, mosószerek, fehérítőszerek, mosószerrel

impregnált ruhák tisztításra, napbarnító készítmények,napvédő készítmények [kozmetikumok], nátronlúg, olajok

egészségügyi célra, olajok illatszerekhez, olajok kozmetikai használatra, olajok tisztításra,

összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra, pézsma, mósusz [illatszer], piperecikkek,piperetejek,

piperevizek, potpurrik [illatszerek], ragasztószerek kozmetikai használatra, ragasztószerek műszempillákhoz,

rózsaolaj, samponok, samponok kedvtelésből tartott állatoknak, sminkek, arcfestékek, sminkeltávolító termékek,

sminktermékek,szappanfakéreg mosáshoz, szappanok, szappanok textíliák élénkítésére, szájvizek, nem

gyógyászati használatra, száraz samponok, szemöldök ápolására szolgáló kozmetikai szerek, szem(öldök)ceruzák,

szempillafesték, színezékek pipere használatra,színezékeltávolító szerek, színezékeltávolító termékek,

színélénkítő termékek háztartási használatra [fehérítés], szőrtelenítő szerek, szőrtelenítő viasz, talkumpor pipere

használatra, teabogyó [teacsarab] olaj, termékek vászon illatosítására, terpentin[zsírtalanító szer], terpentinolaj

[zsírtalanító szer], terpének [eszenciaolajok], textilpuhító szerek mosáshoz, tisztítószerek, üvegtisztító

folyadékok, üvegvászon, vatta kozmetikai használatra, vattás pálcikák [piperecikkek], vegytisztító

készítmények,virágkivonatok [illatszerek], virágokból készített illatszer alapanyagok, zselatin kozmetikai

 használatra, zsírok kozmetikai használatra, zsírtalanító szerek, nem gyártás során való használatra.

44 Betegápolási szolgáltatások, egészségügyi berendezések kölcsönzése, egészségügyi szolgáltatások,

gyógyászati berendezések bérbeadása, gyógyhelyek szolgáltatásai, gyógyszerészek szolgáltatásai [receptek

 elkészítése], gyógyszerészeti tanácsadás,szépségszalonok, terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  209.161

 ( 151 )  2013.03.25.

 ( 210 )  M 12 02293

 ( 220 )  2012.07.02.

 ( 732 )  ANAMENRA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Zalaegerszeg (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.162

 ( 151 )  2013.03.25.

 ( 210 )  M 12 02470

 ( 220 )  2012.07.12.
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 ( 732 )  WELL-MÁTRÉP Bútorgyártó, Műszaki Szolgáltató Kft., Gyöngyös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 20 Asztallapok; asztalok; bútorajtók; bútorok; bútorpolcok; bútorszerelvények, nem fémből; faszerkezetek

bútorokhoz; fejtámaszok [bútorok]; fiókok; fogasok [bútorok]; fotelek, kar(os)székek; iratgyűjtő polcok

[bútorok]; íróasztalok; irodabútorok;iskolabútorok; kartotéktartók [bútorok]; komódok, fiókos szekrények;

könyvespolcok; könyvtartók [bútorzat]; padok [bútorok]; paravánok [bútorok]; polcok [bútorok]; ágyak;

szekrények; törülközőszekrények [bútorok]; virágtartók, virágállványok [bútorok];zsúrkocsik [bútorok];

 ágykeretek.

 ( 111 )  209.163

 ( 151 )  2013.03.25.

 ( 210 )  M 12 02649

 ( 220 )  2012.07.25.

 ( 732 )  Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, Eger (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.164

 ( 151 )  2013.03.26.

 ( 210 )  M 12 02001

 ( 220 )  2012.07.10.

 ( 732 )  Honvédelmi Minisztérium Katonai Hagyományőrző és Hadisírgondozó Osztály, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  45 Gyászszertartás, temetkezési, kegyeleti tevékenység.

 ( 111 )  209.165

 ( 151 )  2013.03.26.

 ( 210 )  M 11 02544

 ( 220 )  2011.08.09.

 ( 732 )  GardenGate Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pál András,Dr. Rédei Katalin és Dr. Pál Tibor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GardenGate

 ( 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.

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,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 7. szám, 2013.04.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M803



számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  209.166

 ( 151 )  2013.03.26.

 ( 210 )  M 12 01044

 ( 220 )  2012.03.29.

 ( 732 )  TOTAL SA, Courbevoie (FR)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 4 Folyékony, szilárd és gáznemű üzemanyagok; motorüzemanyagok; folyékony petróleum gáz; bután, propán;

gáz halmazállapotú üzemanyagok; fűtés, főzés és világítás céljára használatos gázok; kenőanyagok és ipari olajok

 és zsírok.

6 Fémből készült flakonok, medencék, tartályok, tárolók, kádak, dézsák folyékony halmazállapotú üzemanyag,

 folyékony halmazállapotú petróleum gáz tárolására.

 39 Gázpalackok vagy tartályok szállítása, elosztása, tárolása, csomagolása, töltése.

 ( 111 )  209.167

 ( 151 )  2013.03.26.

 ( 210 )  M 12 00072

 ( 220 )  2012.01.09.

 ( 732 )  DNS Természetközpontú Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szalai Péter ügyvéd,Szalai Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 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 áru).

30 Magyarországról származó tea, 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.

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.

 ( 111 )  209.168

 ( 151 )  2013.03.26.

 ( 210 )  M 11 03860

 ( 220 )  2011.12.02.

 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Számítógép hardver és szoftver platform a következő tevékenységek megkönnyítésére és nyújtására: fizetés,
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bankolás, hitelkártya, adóskártya, fizetési kártya, pénzkiadó automata, tárolt érték, pénzalapok elektronikus

átutalása, elektronikus fizetések,számla fizetési adatainak elektronikus feldolgozása és továbbítása, készpénz

kifizetés, tranzakció hitelesítése, irányítás, felhatalmazási és elszámolási szolgáltatások, család felderítése és

elenőrzése, katasztrófa helyreállítási és titkosításiszolgáltatások; tudományos berendezések és műszerek;

mágneses adathordozók, felvevő lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással

működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; adatfeldolgozó berendezések; számítógépek;számítógép

hardver; számítógép szoftver és számítógép programok; távközlési és elektromos berendezések és műszerek,

mégpedig hangokat és képeket tartalmazó adatok rögzítésére, továbbítására, másolására alkalmas berendezés;

könyvelőgépek; hangokat ésképeket tartalmazó adatok rögzítésére, továbbítására és másolására alkalmas

berendezés; magnófelvétel hordozók; nyomkövető készülékek, pénzügyi számlák kezelése és elemzése globális

számítógéphálózaton keresztül; helyi és nagy területű számítógéphálózatok fejlesztésére, fenntartására és

használatára alkalmas számítógép hardver és szoftver; memóriakártya-olvasó rendszerek és memóriákban, így

integrált áramköri memóriákban és bankkártya-memóriákban levő adatok olvasására szolgáló

rendszerek;letölthető elektronikus publikációk; nyomtatókészülékek, beleértve az adatfeldolgozó rendszerekhez

és pénzügyi ügyletekkel kapcsolatos rendszerekhez alkalmazható nyomtatókészülékeket; automata pénzkiadók és

pénztárgépek banki létesítményekhez; kódolók ésdekódolók; modemek; pénzügyi tranzakciók elektronikus úton

történő lebonyolítását elősegítő számítógép hardver és szoftver; számítógép hardver és titkosítási szoftver,

titkosítási kulcsok, digitális bizonylatok, digitális aláírások, szoftver biztonságosadattároláshoz és

-visszakereséshez, valamint egyének, banki és pénzügyi intézmények által használt bizalmas vevőinformáció

továbbításához; mágneskártyák és integrált áramkör chipet tartalmazó kártyák ("intelligens mikrokártyák");

biztonsági kártyák;hitelesítési célokra szolgáló biztonsági kártyák; azonosítási célokra szolgáló biztonsági

kártyák; hologramos kártyák; kódolt terhelési kártyák, bankkártyák, hitelkártyák, betéti kártyák, chip kártyák,

tárolt értékű kártyák, elektronikus adathordozókártyák és fizetési kártyák; bankkártyák, beleértve a nyomtatott

bankkártyákat és mágneses memóriákat és integrált áramkör memóriákat alkalmazó bankkártyákat;

kártyaolvasók; mágneses kódolt kártyaolvasók, elektronikus adathordozó kártyák, mágneses kódoltkártyaolvasók,

elektronikus adathordozó kártyaolvasók, elektronikus titkosítási egységek, számítógép hardver, számítógép

terminálok, számítógép szoftver pénzügyi szolgáltatások, banki és távközlési iparágak területén történő

alkalmazáshoz; számítógépszoftver, amely lehetővé teszi az intelligens kártyák és terminálok és olvasók közötti

kölcsönhatást; telefonokba és más kommunkációs eszközökbe beépített számítógépes chipek; távközlési

berendezés; "vásárlás helye" terminálok és számítógép szoftverügyleti, azonosítási és pénzügyi információ

továbbítására, megjelenítésére és tárolására, pénzügyi, banki és távközlési területen történő alkalmazásra;

rádiófrekvencia azonosító berendezések (transzponderek); elektronikus ellenőrző berendezés terhelésikártyák,

bankkártyák, hitelkártyák, betéti kártyák és fizetési krátyák hitelesítéséhez; készpénz-kiadó gépek; automatikus

elosztógépek; számítógép-perifériák és elektronikus termékek, mégpedig számológépek, zsebtervezők, digitális

 személyi asszisztensek(PDA-k) és riasztók.

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

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

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

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

publikációk, brosúrák, vékony fűzött könyvek, újságok, folyóiratok és magazinok,kézikönyvek, banki

 nyomtatványok; hitelkártyák, adóskártyák, magazinok.

35 Üzletvezetés és tanácsadó szolgáltatások; piaci konzultációs szolgáltatások; piackutatási szolgáltatások;

kártyabirtokosok vásárlási szokásainak nyomon követése, elemzése, előrejelzése és erről beszámoló; mások árui

és szolgáltatásai eladásánakelősegítése hitel-, adós- és fizetési kártyák használatával kapcsolatban létrehozott

jutalmak és ösztönzők segítségével; hűség- és jutalomprogramok adminisztrációja; üzleti adminisztráció; hivatali

funkciók; kereskedelmi, ipari és üzletvezetésisegítségnyújtás; becslés kereskedelmi ügyletekben; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; piaci tanulmányok; statisztikai információ (üzleti); számlakivonatok összeállítása;

könyvelés; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; közönségszolgálat;reklámszövegek publikálása; reklámcédulák
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kibocsátása; mobil távközlési eszközökön keresztül nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások hitelkártyák és

adóskártyák kibocsátásával kapcsolatban; on-line, hálózatokon vagy más elektronikus úton keresztülnyújtott

kiskereskedelmi szolgáltatások elektronikusan digitalizált információ felhasználásával hitelkártyák és adóskártyák

kibocsátásával kapcsolatban; számítógépes adatbázis kezelése; adatfeldolgozó és adatfeldolgozó és adathitelesítő

szolgáltatások;adattárolási és adat-visszanyerési szolgáltatások;mások koncertjeinek és kulturális eseményeinek

reklámozása, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; szállítás, utazás, hotelek, szállás, élelmiszer és

ételek, sportok, szórakozás ésvárosnézés reklámozása, turistairodák szolgáltatásainak reklámozása, valamint

díjszabások, menetrendek, szállítási módok és utazásszervezés reklámozása; információ nyújtása áruk és

szolgáltatások on-line, interneten és más számítógépes hálózatokonkeresztül történő vásárlásával kapcsolatban;

adattárral és ügyfélprofillal kapcsolatos tájékoztatási szolgáltatások; tájékoztatás és tanácsadási szolgáltatások

 valamennyi fent felsorolt ügyben.

36 Pénzügyi szolgáltatások, mégpedig banki szolgáltatások, hitelkártya szolgáltatások, adóskártya szolgáltatások,

terhelési kártya szolgáltatások, tárolt értékű kártyákon keresztül nyújtott előre fizetett kártya szolgáltatások,

elektronikus hitel- ésadósügyletek, számlafizetési és -benyújtási szolgáltatások, készpénz-kifizetés,

csekkellenőrzés, csekkbeváltás, letét hozzáférési és pénzjegykiadó automata szolgáltatások, ügyletengedélyezési

és -lebonyolítási szolgáltatások, ügylet összehangolás,készpénz-kezelés, államkötvények kifizetése, összevont

vitarendezés, adattárolással és ügyfélprofillal kapcsolatos tájékoztatási szolgáltatások, és a megfelelő kapcsolás,

átjáró, elszámolás/összehangolás, és tőkeforgalmi szolgáltatások a fizetési kártyákterületén, elektronikus fizetés

feldolgozási szolgáltatások, fizetési ügylet hitelesítési és ellenőrzési szolgáltatások, értékcsere szolgáltatások,

mégpedig biztonságos elektronikus készpénzügyletek és elektronikus készpénz-átutalások nyilvánosszámítógépes

hálózatokon keresztül, az elektronikus kereskedelem megkönnyítésére, pénzalapok elektronikus átutalása,

pénzügyi tájékoztatás nyújtása, mégpedig hitel- és terhelőkártya adatok és nyilvántartások, pénzügyi jelentések

kezelése, pénzalapokelektronikus átutalása és valutaváltási szolgáltatások, pénzügyi becslés és kockázatkezelési

szolgáltatások mások számára a fogyasztási hitel területén; pénzügyi információ terjesztése globális számítógépes

hálózaton keresztül, számítógépes pénzügyitájékoztatás biztonságos számítógépes hálózaton keresztül, és

tanácsadási szolgáltatások az előzőekben felsorolt valamennyi szolgáltatással kapcsolatban; pénzügyi

szolgáltatások nyújtása mobil távközlési eszközökön keresztül nyújtott kiskereskedelmiszolgáltatások, mégpedig

vezeték nélküli készülékeken keresztül nyújtott fizetési szolgáltatások támogatására; pénzügyi szolgáltatások

nyújtása on-line, elektronikus hálózatokon keresztül nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására;

biztosításiszolgáltatások; pénzügyek, valutaügyek; pénzügyi szolgáltatások; banki és hitelszolgáltatások;

hitelkártya,adóskártya, terhelőkártya és tárolt értékű előre fizetett kártya szolgáltatások nyújtása; banki, fizetési,

hitel, terhelési, adós,készpénz-kifizetési, tárolt értékű letét hozzáférési szolgáltatások; számlafizetési

szolgáltatások; hitelkártya, adóskártya, terhelőkártya, előre fizetett kártya és tárolt értékű kártya

szolgáltatások;csekkellenőrzési és csekk-kifizetési szolgáltatások;pénzjegykiadó automata szolgáltatások;

pénzügyi ügyletek lebonyolítása mind on-line egy számítógépes adatbázison vagy távközlési eszközön keresztül,

mind az eladás helyén; kártyatulajdonosok pénzügyi ügyleteinek pénzkiadó automatákon keresztül

történőlebonyolítása; mérlegadatok megadása, pénzbetétek és -kivétek kártyatulajdonosok részére pénzkiadó

automatákon keresztül; pénzügyi lebonyolítási és pénzügyi felhatalmazási szolgáltatások pénzügyi fizetési

ügyletek lebonyolításával kapcsolatban; utazásibiztosítási szolgáltatások; utazási csekkek és utazási utalványok

kiállítása és beváltása; fizető hitelesítési szolgáltatások; pénzügyi információ ellenőrzése; pénzügyi

nyilvántartások vezetése; elektronikus pénzalap-átutalási és valutaváltásiszolgáltatások; távfizetési szolgáltatások;

tárolt értékű elektronikus pénztárca szolgáltatások, elektronikus pénzalap- és valuta-átutalási szolgáltatások,

elektronikus fizetési szolgáltatások, előrefizetett telefon hívókártya szolgáltatások, készpénz-kifizetési

szolgáltatások, és ügyletengedélyezési és -lebonyolítási szolgáltatások; terhelési és hitelszolgáltatások nyújtása

rádiófrekvenciás azonosítóeszközök (transzponderek) útján; terhelési és hitelszolgáltatások nyújtása hírközlő és

távközlésieszközökön keresztül; csekkellenőrzési szolgáltatások; utazási csekkekkel és utazási utalványokkal

kapcsolatos kibocsátási és beváltási szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások nyújtása mobil távközlési eszközökön

keresztül nyújtott kiskereskedelmiszolgáltatások, pl. vezeték nélkül készülékeken keresztül nyújtott fizetési
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szolgáltatások támogatására; hitel- és terhelési ügyletek lebonyolítása telefon- és távközlési kapcsolat útján;

pénzügyi szolgáltatások nyújtása on-line, hálózatokon vagy máselektronikus úton, elektronikusan digitalizált

információalkalmazásával nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására; értékcsere szolgáltatások,

mégpedig biztonságos értékcsere, ideértve az elektronikus készpénzt, intelligens kártyákkal elérhetőszámítógépes

hálózatokon keresztül; internetes oldalon keresztül nyújtott számlafizetési szolgáltatások; on-line bankolás;

telefonon és globális számítógépes hálózaton vagy az interneten keresztül nyújtott pénzügyi szolgáltatások;

pénzügyi szolgáltatásoknyújtása globális számítógépes hálózat vagy az internet segítségével;

ingatlanszolgáltatások; ingatlantulajdoni szolgáltatások; ingatlan-becslések; ingatlan-beruházások kezelése;

ingatlan-beruházási szolgáltatások; ingatlanbiztosítási szolgáltatások;biztosítás tulajdonosok számára; tulajdonra

vonatkozó biztosítási szolgáltatások; ingatlan finanszírozása; lakásügynökségek; ingatlanok értékbecslése;

ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlan felértékelése; ingatlan-adminisztráció; ingatlannalkapcsolatos

pénzügyek adminisztrációja; ingatlankölcsönök nyújtása; ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos pénzügyi közvetítői szolgáltatások; ingatlantulajdonnal és épületekkel

kapcsolatos pénzügyiszolgáltatások; ingatlanvásárlással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanra

vonatkozó kölcsönszerződések előkészítése; ingatlan tulajdonmegosztásának intézése;ingatlanvásárlás pénzügyi

fedezete biztosításának intézése; segítségnyújtás ingatlanmegszerzésében és érdekeltségben; ingatlanban való

tőkeberuházás; kereskedelmi tulajdon beruházási szolgáltatások; tulajdonszerzéssel kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; tulajdon eladásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; örök tulajdonú vagyonpénzügyi

becslése; bérbe vett vagyon pénzügyi becslése; ingatlan kiadásának intézése; ingatlanlízingek intézése;

tulajdonlízing; ingatlantulajdon bérlete; örök tulajdonú vagyon bérlete; ingatlantulajdonra vonatkozó ügyletekkel

kapcsolatos vagyonkezelésiszolgáltatások; tulajdonbecslés; vagyonállomány kezelése; vagyonkezelés;

ingatlantulajdonnal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; ingatlanbecslésekkel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; társasági ingatlannal kapcsolatos tanácsadásiszolgáltatások; ingatlanra vonatkozó

számítógépesített információs szolgáltatások; ingatlanra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanvagyonnal

kapcsolatos tájékoztatás nyújtása; ingatlanpiaccal kapcsolatos tájékoztatás nyújtása; ingatlanszerzésselkapcsolatos

kutatási szolgáltatások; ingatlan kiválasztásával kapcsolatos kutatási szolgáltatások; jelzálog finanszírozás és a

vagyonra fennálló tartozás jelzáloggal történő fedezése; tanácsadási szolgáltatások pénzügyi megoldásokkal,

bankolással,hitelkártyával, terhelési kártyával, fizetőkártyával és pénzkiadó automata szolgáltatásokkal

 kapcsolatban.

 ( 111 )  209.169

 ( 151 )  2013.03.26.

 ( 210 )  M 12 00833

 ( 220 )  2012.03.12.

 ( 732 )  Jódaqua Kft., Sóshartyán (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 5 Jódot tartalmazó gyógyvizek, keserűvíz, jódos víz alapú keserűvízsó, keserűvízsó-tabletták és hashajtó hatású

 gyógyszerek.

 32 Jódot tartalmazó ásványvíz.

 ( 111 )  209.170

 ( 151 )  2013.03.26.

 ( 210 )  M 12 01523

 ( 220 )  2012.05.03.

 ( 732 )  Rossmann Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Üllő (HU)

 ( 740 )  Heinzelmann és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Rossmanó
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 ( 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).

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (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).

 ( 111 )  209.171

 ( 151 )  2013.03.26.

 ( 210 )  M 12 02136

 ( 220 )  2012.06.20.

 ( 732 )  Premium Capital Zrt., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.172

 ( 151 )  2013.03.26.

 ( 210 )  M 12 02389

 ( 220 )  2012.07.09.

 ( 732 )  Simon József, Ostoros (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivő, Budapest

 ( 541 )  EGRI CIKRA

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

 áru).

 ( 111 )  209.173

 ( 151 )  2013.03.26.

 ( 210 )  M 12 02146

 ( 220 )  2012.06.21.

 ( 732 )  Menedzser Praxis Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozással, kereskedelemmel kapcsolatos tanácsadás tájékoztatás, reklámozás.

 45 Jogi szolgáltatás, tanácsadás.

 ( 111 )  209.174

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 7. szám, 2013.04.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M808



 ( 151 )  2013.03.26.

 ( 210 )  M 12 02147

 ( 220 )  2012.06.21.

 ( 732 )  Menedzser Praxis Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozással, kereskedelemmel kapcsolatos tanácsadás tájékoztatás, reklámozás.

 45 Jogi szolgáltatás, tanácsadás.

 ( 111 )  209.175

 ( 151 )  2013.03.26.

 ( 210 )  M 12 02148

 ( 220 )  2012.06.21.

 ( 732 )  Menedzser Praxis Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozással, kereskedelemmel kapcsolatos tanácsadás tájékoztatás, reklámozás.

 45 Jogi szolgáltatás, tanácsadás.

 ( 111 )  209.176

 ( 151 )  2013.03.26.

 ( 210 )  M 12 02934

 ( 220 )  2012.08.14.

 ( 732 )  Kordik Zsolt, Esztergom (HU)

 ( 541 )  REAL TRILL MUSIC

 ( 511 )  9 CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 ( 111 )  209.178

 ( 151 )  2013.03.26.

 ( 210 )  M 12 02752

 ( 220 )  2012.08.01.

 ( 732 )  Sanoma Media Budapest Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  SZÍNES RTV - BEKAPCSOL, KIKAPCSOL

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

termékek, újságok, 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 szereplővalamennyi áru).

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

ügyletekről; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási

propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak

készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információkszámítógépes
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adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; kirakatrendezés, online kirakat tervezés és készítés; közvélemény

kutatás; kutatásokügyletekkel kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] kölcsönzése és terjesztése; reklámfilmek előállítása;reklámidő bérlete távközlési médiumban; rádiós

reklámozás; reklámszövegek szerkesztése és publikálása; statisztikák összeállítása; számítógépes nyilvántartások

kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatásokhirdetési célokból; üzleti

felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk; vásárlási megrendelések ügyintézése; webshop üzemeltetés;

 internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám szolgáltatások.

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

folyóiratok on-line kiadása, on-line elérhető elektronikus publikációk; eszmecserék, kollokviumok, konferenciák

és más rendezvények szervezése éslebonyolítása; oktatás, oktatási célú rendezvények szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  209.179

 ( 151 )  2013.03.26.

 ( 210 )  M 12 02590

 ( 220 )  2012.07.19.

 ( 732 )  Indian Motorcycle International, LLC (a Delaware LLC), Minnesota (US)

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

 ( 541 )  INDIAN MOTORCYCLE

 ( 511 )  12 Motorkerékpárok és szerkezeti részei.

 25 Ruházati cikkek, nevezetesen , ingek, dzsekik, nadrágok, kesztyűk, sapkák, mellvédők és cipők.

 ( 111 )  209.180

 ( 151 )  2013.03.26.

 ( 210 )  M 12 02591

 ( 220 )  2012.07.19.

 ( 732 )  Indian Motorcycle International, LLC (a Delaware LLC), Minnesota (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  12 Motorkerékpárok és szerkezeti részei.

 25 Ruházati cikkek, nevezetesen , ingek, dzsekik, nadrágok, kesztyűk, sapkák, mellvédők és cipők.

 ( 111 )  209.220

 ( 151 )  2013.03.28.

 ( 210 )  M 12 04119

 ( 220 )  2012.11.07.

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

 ( 541 )  ENDOPAR

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 148 darab közlést tartalmaz. 
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