
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  209.833

 ( 151 )  2013.05.29.

 ( 210 )  M 12 02680

 ( 220 )  2012.07.26.

 ( 732 )  Hügli Food Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Klinger Dóra, Klinger Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tej és tejtermékek.

 30 Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; melaszszirup.

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

 más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  209.843

 ( 151 )  2013.05.31.

 ( 210 )  M 12 00570

 ( 220 )  2012.02.22.

 ( 732 )  Rebes Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kiskunmajsa (HU)

 ( 740 )  dr. Patyi Renáta, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Pálinkák.

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

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

 ( 111 )  210.002

 ( 151 )  2013.06.12.

 ( 210 )  M 12 03809

 ( 220 )  2012.10.05.

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

 ( 740 )  dr. Borbás Péter ügyvéd, Dunaújváros

  

( 546 )

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

 ( 111 )  210.074

 ( 151 )  2013.06.19.

 ( 210 )  M 12 03723

 ( 220 )  2012.10.01.

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

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok; olajok leválasztására szolgáló termékek.

 ( 111 )  210.075

 ( 151 )  2013.07.04.

 ( 210 )  M 12 03730

 ( 220 )  2012.10.03.

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

 ( 541 )  HETECH

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

 szolgáltatások mások számára; információ és tanácsadás fogyasztóknak.

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

 üzembe helyezése, karbantartása és javítása; járművek karbantartása.

 ( 111 )  210.076

 ( 151 )  2013.06.19.

 ( 210 )  M 12 03328

 ( 220 )  2012.09.14.

 ( 732 )  KOLIKEN Kft., Kiskunhalas (HU)

 ( 541 )  ALBATROS

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

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

 ( 111 )  210.077

 ( 151 )  2013.06.19.

 ( 210 )  M 12 03330

 ( 220 )  2012.09.14.

 ( 732 )  KOLIKEN Kft., Kiskunhalas (HU)

 ( 541 )  FELIZ

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

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

 ( 111 )  210.078

 ( 151 )  2013.06.19.

 ( 210 )  M 12 03331

 ( 220 )  2012.09.14.

 ( 732 )  KOLIKEN Kft., Kiskunhalas (HU)

 ( 541 )  JÁZMIN

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

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

 ( 111 )  210.079

 ( 151 )  2013.06.19.

 ( 210 )  M 12 03332

 ( 220 )  2012.09.14.

 ( 732 )  KOLIKEN Kft., Kiskunhalas (HU)

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

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

 ( 111 )  210.080

 ( 151 )  2013.06.19.

 ( 210 )  M 12 03333

 ( 220 )  2012.09.14.

 ( 732 )  KOLIKEN Kft., Kiskunhalas (HU)

 ( 541 )  HUNYADI

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

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

 ( 111 )  210.081

 ( 151 )  2013.06.19.

 ( 210 )  M 12 03718

 ( 220 )  2012.10.01.

 ( 732 )  4-ÉPV Kft 100%, Tát (HU)

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

  ( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.082

 ( 151 )  2013.06.19.

 ( 210 )  M 12 04528

 ( 220 )  2012.12.13.

 ( 732 )  ECE Projektmanagement Budapest Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pintér János,Dr. Pintér János Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ÁRKÁD. Mert szeretem.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.083

 ( 151 )  2013.06.19.

 ( 210 )  M 12 04316

 ( 220 )  2012.11.26.

 ( 732 )  BONGRAIN S.A. (a French Société Anonyme), Viroflay (FR)

 ( 300 )  60112 2012.10.25. KZ
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 ( 740 )  dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Tej, sajt és tejtermék; kenhető sajtok és sajtalapú készítmények; étkezési olajok és zsírok; margarin, vaj; tejes

 italok (túlsúlyban tejből); tejalapú konyhai készítmények és krémek.

 ( 111 )  210.084

 ( 151 )  2013.06.19.

 ( 210 )  M 12 03797

 ( 220 )  2012.10.05.

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

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

 ( 541 )  Déli vigadó

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.085

 ( 151 )  2013.06.19.

 ( 210 )  M 12 03800

 ( 220 )  2012.10.05.

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

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

 ( 541 )  Délutáni vigadó

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.086

 ( 151 )  2013.06.19.

 ( 210 )  M 12 03928

 ( 220 )  2012.10.17.

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

 ( 740 )  Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  210.087

 ( 151 )  2013.06.19.

 ( 210 )  M 12 03930

 ( 220 )  2012.10.17.

 ( 732 )  Zhu Xinyou, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég. 

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  210.088

 ( 151 )  2013.06.19.

 ( 210 )  M 12 04116

 ( 220 )  2012.11.07.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Ecet.

 ( 111 )  210.132

 ( 151 )  2013.06.25.

 ( 210 )  M 12 03301

 ( 220 )  2012.09.13.

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

 ( 740 )  Dr. Bercsényi Erika, Győr

  

( 546 )

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

 ( 111 )  210.136
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 ( 151 )  2013.07.02.

 ( 210 )  M 12 03801

 ( 220 )  2012.10.05.

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

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

 ( 541 )  Jó ebédhez szép a nóta

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.137

 ( 151 )  2013.07.02.

 ( 210 )  M 12 04613

 ( 220 )  2012.12.20.

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

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  210.138

 ( 151 )  2013.07.02.

 ( 210 )  M 12 02815

 ( 220 )  2012.08.06.

 ( 732 )  Makett Expo Kft., Fót (HU)

 ( 740 )  dr. Barna Tamás, Budapest

  

( 546 )

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

 40 Anyagok összeállítása mások megrendelése szerint.

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

 és kutató szolgáltatások.

 ( 111 )  210.139

 ( 151 )  2013.07.02.

 ( 210 )  M 11 03290
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 ( 220 )  2011.10.18.

 ( 732 )  Pancsusák Csaba, Dunakeszi (HU)

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

 ( 541 )  MONAMI

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

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

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

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

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

 ( 111 )  210.140

 ( 151 )  2013.07.02.

 ( 210 )  M 12 03612

 ( 220 )  2012.10.01.

 ( 732 )  KOMPAX Szolgáltató Kft., Nagypeterd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41 Fogadások tervezése.

 ( 111 )  210.141

 ( 151 )  2013.07.02.

 ( 210 )  M 12 03413

 ( 220 )  2012.09.20.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

 ( 541 )  Super délelőtt

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.142

 ( 151 )  2013.07.02.

 ( 210 )  M 12 04612

 ( 220 )  2012.12.20.

 ( 732 )  East-West-Pharma Kft., Békéscsaba (HU)

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

 dr. Lantos Judit, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 ( 111 )  210.144

 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 12 04259

 ( 220 )  2012.11.19.

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

 ( 740 )  dr. Csabai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  210.145

 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 12 04007

 ( 220 )  2012.10.25.

 ( 732 )  Szabó Tamás, Budapest (HU)

 ( 541 )  AKROBATX

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.146

 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 12 04008

 ( 220 )  2012.10.25.

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

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

 ( 541 )  GLYPOCHEK

 ( 511 )  5 Gyógyászati készítmények és hatónyagok.

 ( 111 )  210.149

 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 12 04012

 ( 220 )  2012.10.25.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 14. szám, 2013.07.29.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1634



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

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

 ( 541 )  Douwe Egberts Omnia kávézni így az igazi

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

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

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

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

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

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

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

fűszernövénykeverékek italokhoz; főként fűszernövényeket és szárított gyümölcsöt tartalmazó keverékek

 italokhoz; növény főzetek, nem gyógyászati célra; jég.

 ( 111 )  210.150

 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 12 04056

 ( 220 )  2012.10.30.

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

 ( 740 )  Erkel András, Budapest

 ( 541 )  CARBOMIX

 ( 511 )  1 Ipari vegyi termékek, gumiipari regenerálószer.

 17 Kaucsuk, gumi.

 ( 111 )  210.151

 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 12 04057

 ( 220 )  2012.10.30.

 ( 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 )  210.152

 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 12 04059

 ( 220 )  2012.10.31.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DOMBAKRON

 ( 511 )  1 Oldószerek, szintetikus gyanták.

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

 ( 111 )  210.153

 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 12 04058

 ( 220 )  2012.10.31.
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 ( 732 )  Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EPODUR

 ( 511 )  1 Oldószerek, szintetikus gyanták.

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

 ( 111 )  210.154

 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 12 04060

 ( 220 )  2012.10.31.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VIKOPOL

 ( 511 )  1 Oldószerek, szintetikus gyanták.

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

 ( 111 )  210.155

 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 12 04061

 ( 220 )  2012.10.31.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1 Oldószerek, szintetikus gyanták.

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

 ( 111 )  210.156

 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 12 04062

 ( 220 )  2012.10.30.

 ( 732 )  Adami Stefano Kft., Érd (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).

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
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 lószerszámok; (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  210.157

 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 12 04065

 ( 220 )  2012.10.31.

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

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

 ( 541 )  Üzleti Szüret

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  210.158

 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 12 04068

 ( 220 )  2012.10.31.

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

 ( 740 )  Tóth Szabó István, Budapest

 ( 541 )  HUNCUT

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

 áru).

 35 Reklámozás.

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

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

 ( 111 )  210.159

 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 12 04069

 ( 220 )  2012.10.31.

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

 ( 740 )  Tóth Szabó István, Budapest

 ( 541 )  KACÉR

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

 áru).

 35 Reklámozás.

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

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

 ( 111 )  210.160
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 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 12 04072

 ( 220 )  2012.10.31.

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

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

  

( 546 )

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

 kartonból, poszterek, oktatási eszközök (készülékek kivételével).

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  210.161

 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 12 02308

 ( 220 )  2012.07.03.

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

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

 ( 541 )  PROSERVICES EXPRESS

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  210.163

 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 12 02396

 ( 220 )  2012.07.09.

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

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

30 Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,
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péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  210.164

 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 12 03956

 ( 220 )  2012.10.18.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Borok.

 ( 111 )  210.165

 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 12 03957

 ( 220 )  2012.10.18.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Borok.

 ( 111 )  210.166

 ( 151 )  2013.07.03.
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 ( 210 )  M 12 04170

 ( 220 )  2012.11.12.

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

 ( 740 )  Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 541 )  AQUINCUM

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

 ( 111 )  210.167

 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 12 04364

 ( 220 )  2012.11.28.

 ( 732 )  Sziro Kft., Siófok (HU)

 ( 541 )  Sziro Kft.

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

 ( 111 )  210.168

 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 12 04365

 ( 220 )  2012.11.28.

 ( 732 )  Tiosol Kft., Kistelek (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TIOSOL

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

 44 Orvosi szolgáltatások; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  210.169

 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 12 04368

 ( 220 )  2012.11.28.

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

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

 ( 541 )  CO-DALNESSA

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  210.170

 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 12 04559

 ( 220 )  2012.12.18.

 ( 732 )  Fornetti Kft., Kecskemét (HU)

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

  

( 546 )

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

 tejtermékek.

30 Aprósütemény, teasütemény; aprósütemény; briós; cukrászsütemények; csokoládéalapú italok; csokoládés tej
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[ital]; kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kakaós termékek; kenyér; pizzák; pudingok; szendvicsek; sütemények;

 zsemlék.

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

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

 sörbetek (italok); szénsavas italok.

 ( 111 )  210.171

 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 12 04574

 ( 220 )  2012.12.19.

 ( 732 )  Vasiliev Pavel, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

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

 gyümölcsnektárokhoz, szörpökhöz.

 ( 111 )  210.172

 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 12 04575

 ( 220 )  2012.12.19.

 ( 732 )  Vasiliev Pavel, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 gyümölcsnektárokhoz, szörpökhöz.

 ( 111 )  210.173

 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 12 04597

 ( 220 )  2012.12.20.

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

 ( 740 )  dr. Vasenszki Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 )  Bors GasztroBár

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

 ( 111 )  210.174

 ( 151 )  2013.07.03.

 ( 210 )  M 13 00119

 ( 220 )  2013.01.17.

 ( 732 )  Első Lépcső Egyesület, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

szórakoztatás, előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, rádió-és televízióprogramok készítése,

 szórakoztatása, fesztiválok,rendezvények, televíziós programok.

 ( 111 )  210.177

 ( 151 )  2013.07.05.

 ( 210 )  M 12 04495

 ( 220 )  2012.12.12.

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

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

 ( 541 )  fogyótúra

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.178

 ( 151 )  2013.07.05.

 ( 210 )  M 12 02325

 ( 220 )  2012.07.03.

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

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

  

( 555 )

 ( 511 )  33 Eger eredetmegjelölés területéről származó borok.

 ( 111 )  210.179

 ( 151 )  2013.07.05.

 ( 210 )  M 12 04094

 ( 220 )  2012.11.06.

 ( 732 )  FIORE DESIGN Kft., Szeged (HU)
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( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  210.180

 ( 151 )  2013.07.05.

 ( 210 )  M 12 04104

 ( 220 )  2012.11.07.

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

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

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

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

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

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

 energiaitalok.

 ( 111 )  210.182

 ( 151 )  2013.07.05.

 ( 210 )  M 13 00456

 ( 220 )  2013.02.20.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  210.183

 ( 151 )  2013.07.05.

 ( 210 )  M 12 03310

 ( 220 )  2012.09.14.
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 ( 732 )  Vidák László, Siófok (HU)

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

 ( 541 )  VITRIN

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

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

 kiállítások szervezése, üdülőtáborokszolgáltatásai.

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

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

 ( 111 )  210.184

 ( 151 )  2013.07.10.

 ( 210 )  M 12 04622

 ( 220 )  2012.12.21.

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

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

  
( 546 )

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

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

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

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

 való használatra.

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

 adagolók folyékony szappanokhoz; adagolók tisztítószerekhez.

 ( 111 )  210.185

 ( 151 )  2013.07.10.

 ( 210 )  M 12 04216

 ( 220 )  2012.11.14.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.186

 ( 151 )  2013.07.10.

 ( 210 )  M 12 03831

 ( 220 )  2012.10.09.

 ( 732 )  Web-Közért Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  WEB-KÖZÉRT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 kapcsolódóan.

 ( 111 )  210.188

 ( 151 )  2013.07.10.

 ( 210 )  M 12 04619

 ( 220 )  2012.12.21.

 ( 732 )  Fenyőfa 01 Kft., Ajka (HU)

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

  

( 546 )

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

 fémből; faanyag építéshez; fürészáru, deszkaáru; fűrészelt fa; megmunkált fa.

35 Kereskedelmi ügyletek; kis és nagykereskedelmi szolgáltatások építőipari termékekkel; nem fém

 építőanyagokkal, fűrészáruval, deszkaáruval kapcsolatban.

 ( 111 )  210.189

 ( 151 )  2013.07.10.

 ( 210 )  M 12 02824

 ( 220 )  2012.08.07.

 ( 732 )  Tamási Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  La Camicia Uno

 ( 511 ) 25 Olaszországból származó illetve Olaszországhoz kapcsolódó ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.190

 ( 151 )  2013.07.10.

 ( 210 )  M 12 04227

 ( 220 )  2012.11.15.

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

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 14. szám, 2013.07.29.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1645



  

( 546 )

 ( 511 )  3 Személyes ápoló termékek, nevezetesen bőrtisztító készítmények.

 ( 111 )  210.191

 ( 151 )  2013.07.10.

 ( 210 )  M 12 04225

 ( 220 )  2012.11.15.

 ( 732 )  Kapuvári Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 )  EL-HORDÓ

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

 áru).

 35 Alkoholtartalmú és nem alkoholtartalmú italok kis- és nagykereskedése.

 43 Borozó, borpince, rendezvényeken bemutató.

 ( 111 )  210.192

 ( 151 )  2013.07.10.

 ( 210 )  M 12 03218

 ( 220 )  2012.09.07.

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 (finanszírozás); kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett; nyugdíjfolyósításiszolgáltatások.

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

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

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

 kizárólag a pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggésben.

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

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

 ( 111 )  210.193

 ( 151 )  2013.07.10.

 ( 210 )  M 12 04621

 ( 220 )  2012.12.21.

 ( 732 )  Kollár Tamás, Tököl (HU)
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 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  EMFIX

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

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

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

 színezőanyagok; zománcok festéshez.

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

 habarcs építési burkolatok és burkolólapok ragasztására.

 ( 111 )  210.194

 ( 151 )  2013.07.10.

 ( 210 )  M 12 04623

 ( 220 )  2012.12.21.

 ( 732 )  Affinitas GmbH., Berlin (DE)

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

  

( 546 )

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

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

hozzáférés biztosítása számítógépes hálózatokadataihoz; letölthető filmek elektronikus közvetítése; adatbázisok

 használati idejének bérbeadása.

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

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

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

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

 közvetítéséhez (információk).

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

társkapcsolati tanácsadás, társkapcsolatelemzés és személyiségi tesztek lebonyolításának formájában, az

interneten is, személyiségi profilok készítésénekformájában, valamint személyes tanácsadás által egyedülállók

számára, ezekben a kérdésekben és tanácsadás privát társkapcsolatok és házasságok kiépítésére vonatkozóan;

 ismeretlen személyek közötti találkozók közvetítése szabadidő eltöltéséhez; horoszkópelkészítése.

 ( 111 )  210.195

 ( 151 )  2013.07.10.

 ( 210 )  M 12 04218

 ( 220 )  2012.11.15.

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 111 )  210.196

 ( 151 )  2013.07.10.
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 ( 210 )  M 12 04217

 ( 220 )  2012.11.15.

 ( 732 )  Mudri István, Kisvárda (HU)

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

  ( 546 )

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

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

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

 kartonból; rajzeszközök.

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

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

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

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

 előadások bemutatása; könyvkiadás; zene összeállítása; zenei produkciók.

 ( 111 )  210.197

 ( 151 )  2013.07.10.

 ( 210 )  M 12 04426

 ( 220 )  2012.12.03.

 ( 732 )  Premiere Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  LIBAIRATOR

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

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

használatra; balzsamok gyógyászati használatra;bőrápoló gyógyszerkészítmények; dohánymentes cigaretták

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

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

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

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

gyógyitalok;gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti

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

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

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

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

 balzsam gyógyászati használatra.

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

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

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

lélegeztető készülékek mesterséges lélegeztetéshez; lélegeztető készülékek mesterséges lélegzéshez;

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

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

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

 készülék.

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

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

klímaberendezések; légfertőtlenítők; léghűtőberendezések; légkondicionáló berendezések; légtisztító készülékek

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

készülékek; szellőző [légkondicionáló] berendezések; ultraibolya sugárzók,UV-lámpák nem gyógyászati
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használatra; ventilátorok [légkondicionálás]; zuhanyfülkék, levegősósító készülékek, porlasztó készülékek levegő

 kezelésére.

 ( 111 )  210.198

 ( 151 )  2013.07.10.

 ( 210 )  M 12 01917

 ( 220 )  2012.06.01.

 ( 732 )  Wellamarin Kft., Zamárdi (HU)

 ( 740 )  Purman Judit Anna, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 vidámparkok; videokamerák kölcsönzése; zenés kabarék, varieték szervezése.

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

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

hordozható épületek bérlete; büfék; étkezdék;kávéházak; önkiszolgáló éttermek; rendezvényhez termek

kölcsőnzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek [szállodák, panziók];

 szállodai szolgáltatások; étkészletek kölcsönzése; szállásadás; vendéglátóipar.

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

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

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

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

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

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

plasztikai sebészet; pszichológus szolgáltatásai; szanatóriumok; szauna szolgáltatások;

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

 ( 111 )  210.199

 ( 151 )  2013.07.10.

 ( 210 )  M 12 03402

 ( 220 )  2012.09.20.
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 ( 732 )  Jászonyi Ferenc , Budapest (HU)

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

   

( 546 )

 ( 511 )  8 Kéziszerszámok és műszerek.

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

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

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

 37 Javítási szolgáltatások.

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

 működtetés, javító szervizek és műhelyek működtetése.

 ( 111 )  210.201

 ( 151 )  2013.07.10.

 ( 210 )  M 12 03834

 ( 220 )  2010.03.03.

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

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

 ( 541 )  UC

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

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

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

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

 bérlet/bérbeadás (reklámhely).

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

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

 debitkártyák és elektronikusfizetési kártya szolgáltatások; hitel- és betétikártyák kibocsátása.

 ( 111 )  210.202

 ( 151 )  2013.07.10.

 ( 210 )  M 12 04427

 ( 220 )  2012.12.03.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

  

( 546 )

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

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

 prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorokkivételével).

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

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

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

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

 ( 111 )  210.203

 ( 151 )  2013.07.10.
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 ( 210 )  M 12 04421

 ( 220 )  2012.12.03.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

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

 24 Lepedő, takaró.

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

 ( 111 )  210.204

 ( 151 )  2013.07.10.

 ( 210 )  M 12 04434

 ( 220 )  2012.12.04.

 ( 732 )  Tóth András, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Bogó Dániel, Budapest

  
( 546 )

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

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

 asztalok, asztalterítők, üvegárukkölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; vendéglátóipar.

 ( 111 )  210.205

 ( 151 )  2013.07.10.

 ( 210 )  M 12 02106

 ( 220 )  2012.06.19.

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

 ( 541 )  Money House

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

finanszírozási szolgáltatások; gondoskodási alapszolgáltatások; jelzálog-hitelezés; kölcsön (finanszírozás);

kölcsön nyújtása kezességvállalásmellett; kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai; pénzalapok elektronikus

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

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

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

 vagyonkezelés.

 ( 111 )  210.206

 ( 151 )  2013.07.10.

 ( 210 )  M 12 02640

 ( 220 )  2012.07.25.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 14. szám, 2013.07.29.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1651



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

 44 Izotóp tartalmú készítményekkel kapcsolatos orvosi szolgáltatás.

 ( 111 )  210.207

 ( 151 )  2013.07.10.

 ( 210 )  M 12 02461

 ( 220 )  2012.07.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  28 Asztalitenisz/pingpong ütő.

 ( 111 )  210.208

 ( 151 )  2013.07.10.

 ( 210 )  M 12 03633

 ( 220 )  2012.10.01.

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

  

( 546 )

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  210.209

 ( 151 )  2013.07.15.

 ( 210 )  M 12 03141

 ( 220 )  2012.09.03.

 ( 732 )  VitaShield Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Chlorella C3

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

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

 32 Készítmények italokhoz.

 ( 111 )  210.210

 ( 151 )  2013.07.15.

 ( 210 )  M 12 03940

 ( 220 )  2012.10.12.

 ( 732 )  Kovács Péter, Miskolc (HU)

 Xu Yi Lili, Miskolc (HU)

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

 ( 511 )  44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  210.211

 ( 151 )  2013.07.15.

 ( 210 )  M 12 03545

 ( 220 )  2012.09.27.

 ( 732 )  EL-MŰ Műszaki Szolgáltató Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Györfi Beáta, Gödöllő
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( 546 )

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

 szoftver.

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

áramszolgáltatói hálózatra csatlakozás kiviteli tervezése, alternatív energiaforrások telepítése és beszabályozása;

 alternatívenergiaforrások üzemeltetése és karbantartása.

 ( 111 )  210.212

 ( 151 )  2013.07.15.

 ( 210 )  M 12 04155

 ( 220 )  2012.11.10.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  37 Járműjavító műhelyek.

 39 Kamionos szállítás; teher(áru)-szállítás.

 ( 111 )  210.213

 ( 151 )  2013.07.15.

 ( 210 )  M 12 04341

 ( 220 )  2012.11.27.

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

 ( 740 )  dr. Fodor Hajnalka, Budapest

 ( 541 )  K&H Befektetési Iránytű

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.214

 ( 151 )  2013.07.15.

 ( 210 )  M 12 04347

 ( 220 )  2012.11.27.

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

 ( 740 )  dr. Magyar Dávid, Budapest

 ( 541 )  LIGHTWARE

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

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

kapcsolótáblák; letölthető képfájlok; monitorok[számítógéphardver]; nagyfrekvenciás készülékek nyomtatott

áramköri lapok; operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített; processzorok [központi adatfeldolgozó

egységek]; számítógépek; számítógépes játékprogramok; számítógépperifériák; szünetmentesáramforrások;

távmegszakítók, távkapcsolók; vetítőgépek; vevőkészülékek (audio-, video-); videokamerák; videoképernyők;
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videotelefonok; zavarszűrő készülékek [villamosság]; kép- és hangátviteli készülék; kép- és hangjel kapcsoló

 készülék [elektronika].

 ( 111 )  210.215

 ( 151 )  2013.07.15.

 ( 210 )  M 12 04348

 ( 220 )  2012.11.27.

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

 ( 740 )  dr. Magyar Dávid, Budapest

  
( 546 )

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

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

kapcsolótáblák; letölthető képfájlok; monitorok[számítógéphardver]; nagyfrekvenciás készülékek nyomtatott

áramköri lapok; operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített; processzorok [központi adatfeldolgozó

egységek]; számítógépek; számítógépes játékprogramok; számítógépperifériák; szünetmentesáramforrások;

távmegszakítók, távkapcsolók; vetítőgépek; vevőkészülékek (audio-, video-); videokamerák; videoképernyők;

videotelefonok; zavarszűrő készülékek [villamosság]; kép- és hangátviteli készülék; kép- és hangjel kapcsoló

 készülék [elektronika].

 ( 111 )  210.216

 ( 151 )  2013.07.15.

 ( 210 )  M 12 04399

 ( 220 )  2012.11.30.

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

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

 ( 541 )  FLASH FRUIT

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

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

 ( 111 )  210.217

 ( 151 )  2013.07.15.

 ( 210 )  M 12 04553

 ( 220 )  2012.12.18.

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

 ( 541 )  LEROY BURGER'S & BEER'S

 ( 511 )  43 Vendéglátás (étkeztetés).

 ( 111 )  210.218

 ( 151 )  2013.07.15.

 ( 210 )  M 13 00104

 ( 220 )  2013.01.16.

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

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

 ( 541 )  SOPIANAE NOVA

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

 ( 111 )  210.219

 ( 151 )  2013.07.15.

 ( 210 )  M 13 00483
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 ( 220 )  2013.02.25.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  210.220

 ( 151 )  2013.07.15.

 ( 210 )  M 12 03655

 ( 220 )  2012.10.01.

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

 ( 541 )  Hírös Mester Kft.

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  210.221

 ( 151 )  2013.07.15.

 ( 210 )  M 12 03854

 ( 220 )  2012.10.11.

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

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

 ( 541 )  Semmittevés

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  210.222

 ( 151 )  2013.07.15.

 ( 210 )  M 12 03440

 ( 220 )  2012.09.21.

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

 ( 541 )  PICSTICK

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

A rovat 97 darab közlést tartalmaz. 
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