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Az iparjogvédelmi dokumentumokat

kibocsátó egyes országokat és egyes

nemzetközi szervezeteket azonosító

kódok (a WIPO 3. szabványa szerint)

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

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

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

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

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

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

Együttmûködési Tanácsának
Szabadalmi Hivatala (GCC)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szabadalom, kiegészítõ oltalmi tanú-

sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-

lati minta és formatervezési minta

adatok azonosítói (INID-kódok a

WIPO 9. szabványa szerint)

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

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

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

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

vezmény, illetve a módosítási el-
sõbbség napja

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete

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

(40) A közzététel napja
(50) Mûszaki adatok

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

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

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

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

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

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

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

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

(66) belsõ elsõbbség napja

(67) származtatást megalapozó irat
adatai

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

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

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

giai anyag) letétbe helyezésének
adatai

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

ma
(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés

közzétételi száma
(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény sze-

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

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

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

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta

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

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

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

A publikáció fajtája (a WIPO 16. szab-

ványa szerint)

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

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

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

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

B1 Megadott szabadalmak, növényfajta-
oltalmak

B2 Korlátozott szabadalmak
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírások

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

pont fordításának közzététele
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak szö-

vege fordításának benyújtásáról
T3 Európai szabadalmi bejelentések igény-

pontjai fordítás-kijavításának közzété-
tele

T4 Európai szabadalmak szövege fordítás-
kijavításának közzététele

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

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

T7 Korlátozott európai szabadalom
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak

szövege fordításának bibliográfiai ada-
taiban

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításában

Védjegy és földrajzi árujelzõ adatok

azonosítói (INID-kódok a WIPO

60. szabványa szerint)

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

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

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

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

közzététel adatai
(450) a Nemzetközi Irodánál a közzé-

tételt tartalmazó lap száma
(500) Egyéb adatok

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

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

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

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

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

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

bejelentés ügyszáma
(646) megosztás esetén a korábbi véd-

jegy lajstromszáma
(660) a belsõ elsõbbség adatai

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

lajstrom szerinti jogosult vagy a

lajstromozási eljárásban résztve-
võ bejelentõ

(740) képviselõ
(791) engedélyes

A rovatok rendezési elvei

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

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

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

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

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

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 11 03772

 ( 220 ) 2011.11.25.

 ( 731 )  DUAL GLASS Kft., Kóka (HU)

 ( 740 )  dr. Györfi Beáta, Gödöllő

  ( 546 )

 ( 511 )   11    Zuhanyfülke, zuhanyfal, zuhanyok, kádparaván, fürdőszobai szerelvények, fürdőkád felszerelések.

  19    Üvegajtó egyedi mintával, üveg térelválasztó elem, üvegburkolat.

 37    Egyedi zuhanykabin tervezése, egyedi zuhanykabin építése, egyedi zuhanyfülke építése, üveg térelválasztó

 elem tervezése, gyártása, üvegszerkezetek tervezése, építése.

 ( 210 ) M 11 04175

 ( 220 ) 2011.12.22.

 ( 731 )  Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Topeka, Kansas (US)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Mások javára lábbelik, ruházat, pénztárcák, kézitáskák és hátizsákok összeállítása (kivéve ezek szállítását),

amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelő-en megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az

árukat, mely szolgáltatások rendelkezésre állnak kiskereskedelmi üzletekben, valamint az elektronikus média

 eszközök, például weboldalak által is.

 ( 210 ) M 12 00324

 ( 220 ) 2012.02.01.

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

 ( 541 ) 4FRANKOS

 ( 511 )  33    Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almaborok, borok, égetett

 szeszesitalok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likőrök, lőre, csiger, szeszes italok; vodka, whisky.

 ( 210 ) M 12 00327

 ( 220 ) 2012.02.01.

 ( 731 )  KRS-INVEST Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) KRS-Invest

 ( 511 )   35    Marketing; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

  36    Irodák [ingatlanok] bérlete; ingatlankezelés.

  40    Lézeres bekarcolás.

 ( 210 ) M 12 00328

 ( 220 ) 2012.02.01.

 ( 731 )  T-DEX Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) St. Jonathan

 ( 511 )   32    Alkoholmentes gyümölcsitalok; sörök; szénsavas italok.

 33    Almaborok; körtebor; pálinkák, brandyk; szeszes italok; gyümölcskivonatok, alkoholos; gyümölcstartalmú

 alkoholos italok.

 ( 210 ) M 12 00348

 ( 220 ) 2012.02.02.
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 ( 731 )  Magaskövi József, Budapest (HU)

 Németh Vilmos, Gyál (HU)

 ( 740 )  Sándor József, Budapest

 ( 541 ) FEHÉR KARD

 ( 511 )   10    Botok mint segédeszközök látássérültek (vakok, aliglátók, gyengénlátók) és mozgássérültek részére.

  18    Botok járási, közlekedési, tapintási, tájékozodási, tájékozodási és önvédelmi célokra.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek beleértve az önvédelem és

önvédelmi sport oktatást, képzést és vizsgáztatást, önvédelmi és önvédelmi sport edzőtáborok szervezését és

 edzőtábori szolgáltatásokat.

 ( 210 ) M 12 00481

 ( 220 ) 2012.02.15.

 ( 731 )  EAST MILK Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Nacsa András Ákos, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

 ( 210 ) M 12 00486

 ( 220 ) 2012.02.16.

 ( 731 )  Balavány György, Biatorbágy (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Fényképek; nyomdaipari termékek.

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

 ( 210 ) M 12 00506

 ( 220 ) 2012.02.20.

 ( 731 )  In-Management Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Épületek ingatlankezelőinek szolgáltatatásai, azaz bérbeadási, értékbecslési vagy finanszírozási

 szolgáltatásai; ingatlanok, úgymint házak, lakások bérlete.

 ( 210 ) M 12 00507

 ( 220 ) 2012.02.20.

 ( 731 )  In-Management Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Épületek ingatlankezelőinek szolgáltatatásai, azaz bérbeadási, értékbecslési vagy finanszírozási

 szolgáltatásai; ingatlanok, úgymint házak, lakások bérlete.

 ( 210 ) M 12 00811

 ( 220 ) 2012.03.10.

 ( 731 )  Interware Kft 100%, Bag (HU)

 ( 541 ) interware

 ( 511 )  35    Címnyilvántartás, adatgyűjtés, adatfeldolgozás, hirdetés-, propaganda- és reklámtevékenység, adatbanki

tevékenység, piackutatás, hirdető ügynökség, reklámanyagok kölcsönzése, marketingkampány, reklámújság,
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áruminták és nyomtatványok terjesztése,személyzeti kérdésekben konzultációk, számítástechnikai információt

hordozók sokszorosítása és terjesztése, ellenőrzés, irányítás, felügyelet, ügyvitelszervezés, nyilvántartási

rendszer, termelés/irányítási rendszer, figyelemmel kísérés ügyletekkelkapcsolatban, export és import ügynökség,

információk vagy tájékoztatások ügyletekkel kapcsolatban, kereskedelmi információk, információkeresés, ipari

vagy kereskedelmi vállalatok irányítása, hardver és szoftver szakértői véleményadás, katalógusok,bemutatkozó

 lapok tervezése, szerkesztése és folyamatos aktualizálása.

 38    Telekommunikáció, ezen belül rádió- és televízió programok közvetítése; hang- és kép továbbítása műhold

segítségével; weboldalakról, szoftverekről és más forrásokból származó információ továbbítása elektronikus és

telekommunikációs úton; elektronikusadatcsere szolgáltatások; elektronikus adatátvitel és kommunikáció, többek

között Internet segítségével; on-line telekommunikációs kapcsolatok rendelkezésre bocsátása adatállományok

böngészéséhez; telekommunikáció, ezen belül interaktív telekommunikációinterneten keresztül; hírek

szolgáltatásai ; számítógépes hálózatokhoz és internethez való hozzáférési idő biztosítása; számítógépes adatbázis

 hozzáférési idejének bérletezése, interneten, mobiltelefonon, okos telefonon, táblagépeken.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés, programozás elektronikus

adatfeldolgozásra,számítógépprogramozás, fejlesztés és mérnöki munka; számítógépes projektek műszaki

irányítása (kivéve installálás, karbantartási szolgáltatások és javítás), számítógépes tanácsadó szolgáltatás és

számítógépes hardverek és szoftverek kiválasztásávalkapcsolatos tanácsadás; rendszerszervezés és egyéb

automatizálási szolgáltatások; számítógépes programok és számítógépes állományok, különösen internet és egyéb

számítógépes hálózatok rendelkezésre bocsátása; számítógépes tanácsadás; tervezés,aktualizálás és kölcsönzés

(számítógépszoftver -); adatfeldolgozási berendezés bérlete; tudományos témájú információ nyújtása interneten és

egyéb számítógépes hálózaton is; interneten található, úgynevezett weblapok és weboldalak tervezése

ésösszeállítása; számítógépes szoftver fejlesztése; számítógép-programozás, ezen belül weboldalakkal

kapcsolatos, nem publicisztikai témájú szövegírás és arculat tervezés; valamennyi fent leírt szolgáltatás

elektronikus, egyebek között internetes úton is;jogi, technológiai és tudományos információk átadása elektronikus

úton, interneten vagy anélkül, illetve más számítógépes hálózatokon vagy adatbázisok segítségével; weboldalak

 rendelkezésre bocsátása igazságügyi információk és adatok hozzáféréséhez ésbeszerzéséhez.

 ( 210 ) M 12 00930

 ( 220 ) 2012.03.22.

 ( 731 )  Green Today Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sztrókay Zsolt, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Tea.

 ( 210 ) M 12 00938

 ( 220 ) 2009.08.24.

 ( 731 )  Aldi GmbH & Co. KG, Mülheim an der Ruhr (DE)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Szerszámgépek; motorok, nem szárazföldi járművekhez; tengelykapcsolók és váltóalkatrészek, nem

 szárazföldi járművekhez; mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtetett; tojáskeltető gépek.

9    Mérleg, mérő- és oktató berendezések és felszerelések; felvevőkészülékek; hangok vagy képek rögzítésére,

továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; adatfeldolgozó

 berendezések és számítógépek.

  11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő és főzőberendezések.
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 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék és ecsetek (kivéve

festési célokra); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszköz; vasforgács; nyers vagy részben megmunkált

üveg (kivéve az építéshez használtüveget); üvegáruk; porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más

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

 ( 210 ) M 12 00966

 ( 220 ) 2012.03.24.

 ( 731 )  Sütőné Peti Ágnes, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és textiláruk.

  25    Ruházati termékek; cipők; kalapáruk.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység; kereskedelmi bolthálózatok

 üzemeltetése és ezzel összefüggő reklámok.

 ( 210 ) M 12 01074

 ( 220 ) 2012.03.30.

 ( 731 )  Villányi Borvidék Hegyközség Tanácsa, Siklós (HU)

 ( 740 )  dr. Bada János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Villány eredetmegjelölés területéről származó borok; gyöngyözőbor, pezsgő.

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

ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adóbevallások elkészítése; becslés kereskedelmi

ügyletekben; beszerzői szolgáltatások[áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; bérszámfejtés;

eladási propaganda mások számára; elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése; előfizetések intézése távközlési

szolgáltatásokhoz mások számára; fénymásolás; fénymásológépek kölcsönzése;gazdasági előrejelzések; gépírási

szolgáltatások; gyapjúanyagok becslése; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési

hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; import-export ügynökségek; információ és

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

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; iratmásolás; irodagépek és készülékek

kölcsönzése; kereskedelmi információs ügynökségek;kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben;

költöztető szolgálat vállalkozások számára; könyvelés; könyvvizsgálat; közlemények átírása;közönségszolgálat;

közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; lábon álló fa értékbecslése;

manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének

kereskedelmi adminisztrációja;munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;

reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése;reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban;

állásközvetítő irodák; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában,kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; árverés; önköltség-elemzés; reklámozás;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;
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sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatokirányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez;

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

gazdasági ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése;

számlakivonatokösszeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás;

szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek; telemarketing

szolgáltatások; televíziós reklámozás; titkárságiszolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból;

újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzleti

menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;üzletszervezési tanácsadás;

 üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; vásárlási megrendelések ügyintézése.

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

éttermek; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete;

kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;motelek; önkiszolgáló éttermek; panziók; rendezvényhez termek

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

szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;táborhelyek hasznosítása;

 turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 12 01082

 ( 220 ) 2012.03.30.

 ( 731 )  Bereczk Imola, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviselet Kft., Budapest

 ( 541 ) imola

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 ( 210 ) M 12 01100

 ( 220 ) 2012.04.02.

 ( 731 )  dr. Bene Zsuzsanna, Paks (HU)

  
( 546 )

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

 és állatok részére.

 ( 210 ) M 12 01113

 ( 220 ) 2012.04.02.

 ( 731 )  ÖKOSYS Bt, Komárom (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 12 01114

 ( 220 ) 2012.04.03.

 ( 731 )  Transportplan Bt., Vecsés (HU)

 ( 541 ) A TRANSPORTPLAN Bt-re mindig számíthat!
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 ( 511 )   37    Építmények lebontása; gépkocsik karbantartása és javítása.

  39    Áruszállítás.

 ( 210 ) M 12 01120

 ( 220 ) 2012.04.03.

 ( 731 )  Tóth Attila, Budapest (HU)

 Szebeni Dániel, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Hordozható fémszerkezetek.

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

 karácsonyfadíszek.

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

 ( 210 ) M 12 01143

 ( 220 ) 2012.04.04.

 ( 731 )  Magyar Telekom Nyrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Török Éva, Budapest

 ( 541 ) Duo MobilTV

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01145

 ( 220 ) 2012.04.04.

 ( 731 )  Loc & More Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Szalai Péter,Szalai Ügyvédi iroda, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 12 01210

 ( 220 ) 2010.09.21.

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

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

 ( 541 ) aktipur

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

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

 melyek légfrissítő vagy szagtalanítóhatással rendelkeznek.

5    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

gyomirtó szerek (herbicidek); vegyi reagensek gyógyászati diagnosztikához éselemzéshez; fogtömő anyag,
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fogászati viasz; orvosságok, amennyiben az 5. osztályba tartoznak; gyógyászati termékek, amelyek az 5.

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

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

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

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

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

 és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 12 01253

 ( 220 ) 2012.04.13.

 ( 731 )  MyProtect Biztonságtechnikai Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló riasztókészülékek.

 ( 210 ) M 12 01256

 ( 220 ) 2012.04.13.

 ( 731 )  Mediczina-Dental Fogorvosi Bt., Abaújszántó (HU)

 ( 740 )  Dr. Ikanov Gábor ügyvéd, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi, egészségügyi szolgáltatások, különösen fogászat és fogtechnika, teljes körű fogászati ellátás,

 fogászati centrum.

 ( 210 ) M 12 01290

 ( 220 ) 2012.04.17.

 ( 731 )  Szeghő-Dental Bt., Baja (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi, egészségügyi szolgáltatások, különösen fogászat és fogtechnika, teljes körű fogászati ellátás,

 fogászati centrum.

 ( 210 ) M 12 01293

 ( 220 ) 2012.04.17.

 ( 731 )  CORPORACIÓN HABANOS, S.A., Miramar, Playa, Ciudad de La Habana (CU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  34    Kubából származó dohány; beleértve a szivarokat, cigarettákat, cigarillókat, vágott dohányt pipákhoz,

 hamutartókat, szivarvágókat, gyufásdobozokat, szivartárcákat, gyufákat.

 ( 210 ) M 12 01297

 ( 220 ) 2012.04.17.

 ( 731 )  Lamar Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 12 01308

 ( 220 ) 2012.04.18.

 ( 731 )  dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)

 ( 541 ) MY PROTECTION IS MY VEST

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01309

 ( 220 ) 2012.04.18.

 ( 731 )  dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)

 ( 541 ) VÉDELMEM A MELLÉNYEM!

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01350

 ( 220 ) 2012.04.20.

 ( 731 )  OBI Hungary Retail Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kozicz Árpád, Budapest

 ( 541 ) EGYSZERŰ SZAKSZERŰ NAGYSZERŰ OBI

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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 szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyiáru).

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

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

 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).

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

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és

szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
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 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára; maláta (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 ( 210 ) M 12 01356

 ( 220 ) 2012.04.20.

 ( 731 )  Brotto Distillerie S.p.l., Cornuda,Treviso (IT)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Curacao.

 ( 210 ) M 12 01361

 ( 220 ) 2012.04.20.

 ( 731 )  HERB-PHARMA HU Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Diétás anyagok gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 12 01405

 ( 220 ) 2012.04.24.

 ( 731 )  PAP ÉS PAP KFT., Etyek (HU)

 ( 740 )  dr. Pap Gergely, Pap és Társai Ügyvédi Iroda, Budaörs

  

( 546 )

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

 áru).

 ( 210 ) M 12 01430

 ( 220 ) 2012.04.25.
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 ( 731 )  Kartonpack-Nyomda Kft., Újfehértó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek.

 ( 210 ) M 12 01466

 ( 220 ) 2012.04.27.

 ( 731 )  Tokajicum Borház Borászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dénes Judit, dr. Dénes Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TOKAJICUM

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés területéről származó borok.

 ( 210 ) M 12 01494

 ( 220 ) 2012.05.03.

 ( 731 )  Propex Operating Company LLC, Tenessee 37421 (US)

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

 ( 541 ) THE EVOLUTION OF INFRASTRUCTURE

 ( 511 )  17    Csomagoló termékek, nevezetesen házfalak külső szigetelésére szolgáló szigetelőanyagok, szőtt, bevonatos

és laminált mesterséges szövetek, illetve építkezésekhez használt szivárgást gátló szigetelőanyagok mesterséges

szőtt, bevonatos és laminált lemezekformájában; beton szerkezeti termékek polipropilén és acél rostok

 formájában, a beton erősségének és egyéb tulajdonságainak javítására.

 18    Textil bevásárlószatyrok kiskereskedelmi csomagolásra, ideértve a hálós bevásárlószatyrokat termékek és

 élelmiszerek kiskereskedelmi csomagolására.

 19    Építési termékek, nevezetesen szőtt, bevonattal ellátott és laminált tetőfedő szövetek és szőtt, bevonattal

ellátott és laminált burkoló bevonatok; geoszintetikus termékek nevezetesen mesterséges és természetes

anyagokat tartalmazó szőtt, nem szőtt,síkkötött (hurkolt}, összetett, szövetanyagok, talajstabilizálásra, talaj

szétválasztásra, talajvíz elvezetésre, burkolásra, talajerősítésre, üledék szabályozásra, hulladéklerakók

szigetelőrendszeréhez, erózióvédelemre és növények telepítésére;rekreációs termékek, azaz mesterséges

szövetekből készült szőtt termékek úszómedence burkolására; mesterséges anyagokból készült szőtt és nem szőtt

 mezőgazdasági szövetek növények elszigetelésére.

 22    Csomagolótermékek, azaz szőtt szövettáskák ömlesztett szállítására és tárolására, ideértve a bálázott pamut

csomagolását; padlóburkoló termékek, nevezetesen szőtt és nem szőtt, összetett szövetek szőnyegaljak,

szőnyegek és ágyelők előállításához;rekreációs termékek, nevezetesen mesterséges anyagokból készült szőtt

 szövetek úszómedencék illesztés nélküli takarására.

 24    Mesterséges és természetes anyagokból készült nem szőtt és szőtt szövetek szűrőközegek gyártásához;

mesterséges anyagból készült nem szőtt és szőtt szövetek gépjármű alkatrészek gyártásához; mesterséges

anyagból készült szőtt, bevonattal ellátott éslaminált szövetek házburkolatokhoz, tetőszerkezetekhez és

szigetelésekhez, nem szőtt, bevonattal ellátott szövetek mesterséges anyagokból bútor- és ágyalkatrész

 gyártáshoz.

  28    Rekreációs termékek, nevezetesen mesterséges anyagokból szőtt termékek ugróasztalok takarására.

 ( 210 ) M 12 01497

 ( 220 ) 2012.05.03.

 ( 731 )  Dorina és Ádám Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Pizzák.

  39    Ételek házhozszállítása.

  43    Éttermek.
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 ( 210 ) M 12 01500

 ( 220 ) 2012.05.03.

 ( 731 )  ELCO-PowerKft., Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  dr. Pletenyik Zoltán, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló,jelző-, ellenőrző (felügyeleti)berendezések és felszerelések; elektromos energia

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

 berendezések; adatfeldolgozóberendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.

  11    Világítóberendezések.

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

 szolgáltatás)

 ( 210 ) M 12 01508

 ( 220 ) 2012.05.04.

 ( 731 )  Somogyi Kinga, Bicske (HU)

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

  
( 591 )

 ( 511 )  4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek.

 7    Szűrők [gépek vagy motorok részei]; szűrők hűtőlevegő tiszítására motorokhoz.

 12    Járművek, járművek alkatrészei: szűrők és szűrőrendszerek járművekhez, szűrési folyadékok és gázok

szűrőelemei, különösen olajszűrők, spin-szűrők, valamint olajszűrő modulok, légszűrők, üzemanyagszűrők,

in-line üzemanyag szűrők, üzemanyagtartály szűrők,dízel szűrő modulok; utastér levegőszűrő, aktív szén szűrők;

szellőző tartály szűrők, karbamid szűrők, dízel részecskeszűrők, szűrők szervokormányhoz, szűrők

fékrendszerekhez, felfüggesztés hidraulikus szűrők; hűtővíz szűrők, ablakmosó rendszer szűrők,centrifugák,

levegő-olaj leválasztó elemekkel olajköd szeparátorok, szárító doboz és/vagy levegő szárító doboz szárítás gázok

 segítségével, folyékony abszorbens, szűrők erózió gépekhez, szűrőanyagok.

 ( 210 ) M 12 01527

 ( 220 ) 2012.05.07.

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

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 nyújtása.

 ( 210 ) M 12 01536

 ( 220 ) 2012.05.07.

 ( 731 )  CO-OP STAR KERESKEDELMI ZRT., Jászberény (HU)
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( 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.

 ( 210 ) M 12 01586

 ( 220 ) 2012.05.10.

 ( 731 )  EGROKORR Zrt., Érd (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 1    Hígítók és oldószerek; ipari, tudományos, vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták és műanyagok; ipari

 rendeltetésű ragasztóanyagok.

2    Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok; nyers természetes

 gyanták; színezékek; porfestékek, pigmentek.

  35    Reklámozás és marketing; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi egységek üzemeltetése.

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

 tevékenységek és fejlesztések.

 ( 210 ) M 12 01601

 ( 220 ) 2012.05.11.

 ( 731 )  Országos Betétbiztosítási Alap, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi ügyletek (ezen belül kizárólag kártalanítás kifizetése forintban magyarországi fizetésképtelen

 hitelintézet betétesei részére).

 ( 210 ) M 12 01603

 ( 220 ) 2012.05.11.

 ( 731 )  Országos Betétbiztosítási Alap, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi ügyletek (ezen belül kizárólag kártalanítás kifizetése forintban magyarországi székhelyű

 fizetésképtelen hitelintézet betétesei részére).

 ( 210 ) M 12 01607

 ( 220 ) 2012.05.11.

 ( 731 )  Háda-1 Kft., Tiszakanyár (HU)

 ( 541 ) Stílus, divat, minőség - HÁDA

 ( 511 )  25    Gyermek lábbeli, fehérnemű, alsóruházat, felsőruházat, kalapáruk; felnőtt férfi lábbeli, fehérnemű,

 alsóruházat, felsőruházat, kalapáruk; felnőtt női lábbeli, fehérnemű, alsóruházat, felsőruházat, kalapáruk.

 ( 210 ) M 12 01618

 ( 220 ) 2012.05.14.
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 ( 731 )  DR. IMMUN Kft., Hatvan (HU)

  

( 546 )

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

 kereskedelmi egységek és kereskedelmi hálózatok működtetése.

  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint gyógyászati és szépségipari termékek fejlesztése.

 44    Aromaterápiás szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, fodrászszalonok, hajbeültetés, masszázs,

 szépségszalonok.

 ( 210 ) M 12 01620

 ( 220 ) 2012.05.14.

 ( 731 )  TEVA Magyarország Zrt., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) PANCONTRA

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek embergyógyászati használatra, humán gyógyszerészeti készítmények; humán orális

gyógyszerészeti készítmények; humán parenterális gyógyszerészeti készítmények, kúpok, gyógyszervegyészeti

 készítmények.

 ( 210 ) M 12 01622

 ( 220 ) 2012.05.14.

 ( 731 )  Magyar Czider Kft., Vértesboglár (HU)

 ( 541 ) Czider

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

 áru).

 ( 210 ) M 12 01624

 ( 220 ) 2012.05.14.

 ( 731 )  Boehringr Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, 55218 Ingelheim (DE)

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

 ( 541 ) MUCOFREE

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01625

 ( 220 ) 2012.05.14.

 ( 731 )  Vozár Attila, Békéscsaba (HU)

  

( 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).

  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).
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 ( 210 ) M 12 01626

 ( 220 ) 2012.05.14.

 ( 731 )  Dr. Gáll Ferencné, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01627

 ( 220 ) 2012.05.14.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) METAPYRIN

 ( 511 ) 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).

 ( 210 ) M 12 01628

 ( 220 ) 2012.05.15.

 ( 731 )  AgroSprint Kft., Karcag (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 01629

 ( 220 ) 2012.05.15.

 ( 731 )  Kárpáthegyi Péter, Vál (HU)

 Rácz Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 ) GIGANTEA

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01630

 ( 220 ) 2012.05.15.

 ( 731 )  Kárpáthegyi Péter, Vál (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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01631

 ( 220 ) 2012.05.15.

 ( 731 )  Junior Vendéglátó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Szabolcs, Kovács Szabolcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Sütőipari termékek, édesipari termékek, tészták, máshova nem sorolható élelmiszerek.

  32    Üdítőitalok.

 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    Szállodai szolgáltatás, egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás, diákotthoni kollégiumi ellátás,

 cukrászda és egyéb nyílt árusítási vendéglátás, egyéb korlátozottan igénybe vehető vendéglátás.

 ( 210 ) M 12 01632

 ( 220 ) 2012.05.15.

 ( 731 )  Junior Vendéglátó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Szabolcs, Kovács Szabolcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   30    Sütőipari termékek, édesipari termékek, tészták, máshova nem sorolható élelmiszerek.

  32    Üdítőitalok.

 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    Szállodai szolgáltatás, egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás, diákotthoni kollégiumi ellátás,

 cukrászda és egyéb nyílt árusítási vendéglátás, egyéb korlátozottan igénybe vehető vendéglátás.

 ( 210 ) M 12 01634

 ( 220 ) 2012.05.15.

 ( 731 )  "Y PULYKA" Kft., Sásd (HU)

 ( 740 )  dr. Gál Sándor, GÁL Ügyvédi Iroda, Pécs

  

( 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; baromfi, nem élő; hús; hús,

tartósított; húskivonatok;húskocsonya; húskonzervek; húsleves, erőleves; húsleves koncentrátumok; húsleveshez

 (táptalajhoz) készítmények; kolbász; leves készítmények; levesek; máj; májpástétom; sonka; vadhús.

 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;gabonakészítmények; lisztek.

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára; maláta (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; állattenyésztés.

 ( 210 ) M 12 01645

 ( 220 ) 2012.05.16.

 ( 731 )  SAVARIA-AGRÁR Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft., Géncsapáti (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő

állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékébenszereplő valamennyi áru).
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 44    Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok részére; mezőgazdasági,

 kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 01646

 ( 220 ) 2012.05.16.

 ( 731 )  Kozma Zsuzsanna, Győr (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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01664

 ( 220 ) 2012.05.16.

 ( 731 )  Magyar Könyvvizsgálói Kamara, Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft és Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szoftverek,számítástechnikai hardver eszközök.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés szolgáltatásokrailletve.

 ( 210 ) M 12 01670

 ( 220 ) 2012.05.17.

 ( 731 )  Gémtech Kft., Tiszaadony (HU)

 ( 740 )  Nagy Péter, Nyíregyháza

 ( 541 ) GEMOXYTECH

 ( 511 )  7    Lemezvágó és - megmunkáló gépek és azok részegységei.

 ( 210 ) M 12 01678

 ( 220 ) 2012.05.17.

 ( 731 )  Szegedi Zsolt, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 12 01683

 ( 220 ) 2012.05.17.

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 12 01692

 ( 220 ) 2012.05.18.

 ( 731 )  HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) HUNGRAIL

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01693

 ( 220 ) 2012.05.18.

 ( 731 )  Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó Iparjogvédelmi Kft., Budapest

 ( 541 ) VOSZ-BESZ

 ( 511 )  16    Papír alapú termékek; újságok; könyvek; folyóiratok; magazinok; katalógusok;kuponok; plakátok; tanítási

 és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

 35    Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi célú szolgáltató társaságok

üzemeltetése; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése; szakvélemények adása; üzleti

 információk; vásárlói, különösen vállalkozóivsárlói közösségek létrehozása és üzemeltetése.

  36    Pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek; hitelkártya szolgáltatások.

  39    Kereskedelmi és reklámcélú szakmai utak szervezése.

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

 konferenciák szervezése.

 ( 210 ) M 12 01752

 ( 220 ) 2012.05.22.

 ( 731 )  INTERVET INTERNATIONAL B.V., AN Boxmeer (NL)

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

 ( 541 ) DEXADRESON

 ( 511 )  5    Orvosságok és gyógyszerészeti készítmények állatok számára.
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 ( 210 ) M 12 01753

 ( 220 ) 2012.05.22.

 ( 731 )  INTERVET INTERNATIONAL B.V., AN Boxmeer (NL)

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

 ( 541 ) DEXAFORT

 ( 511 )  5    Orvosságok és gyógyszerészeti készítmények állatok számára.

 ( 210 ) M 12 01754

 ( 220 ) 2012.05.22.

 ( 731 )  INTERVET INTERNATIONAL B.V., AN Boxmeer (NL)

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

 ( 541 ) FOLLIGON

 ( 511 )  5    Orvosságok és gyógyszerészeti készítmények állatok számára.

 ( 210 ) M 12 01755

 ( 220 ) 2012.05.22.

 ( 731 )  INTERVET INTERNATIONAL B.V., AN Boxmeer (NL)

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

 ( 541 ) MASTIJET

 ( 511 )  5    Orvosságok és gyógyszerészeti készítmények állatok számára.

 ( 210 ) M 12 01756

 ( 220 ) 2012.05.22.

 ( 731 )  INTERVET INTERNATIONAL B.V., AN Boxmeer (NL)

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

 ( 541 ) METRICURE

 ( 511 )  5    Orvosságok és gyógyszerészeti készítmények állatok számára.

 ( 210 ) M 12 01758

 ( 220 ) 2012.05.22.

 ( 731 )  INTERVET INTERNATIONAL B.V., AN Boxmeer (NL)

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

 ( 541 ) ESTRUMATE

 ( 511 )  5    Orvosságok és gyógyszerészeti készítmények állatok számára.

 ( 210 ) M 12 01759

 ( 220 ) 2012.05.22.

 ( 731 )  INTERVET INTERNATIONAL B.V., AN Boxmeer (NL)

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

 ( 541 ) COVINAN

 ( 511 )  5    Orvosságok és gyógyszerészeti készítmények állatok számára.

 ( 210 ) M 12 01760

 ( 220 ) 2012.05.22.

 ( 731 )  INTERVET INTERNATIONAL B.V., AN Boxmeer (NL)

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

 ( 541 ) FERTAGYL

 ( 511 )  5    Orvosságok és gyógyszerészeti készítmények állatok számára.
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 ( 210 ) M 12 01769

 ( 220 ) 2012.05.23.

 ( 731 )  Wiktori Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Mezőkövesd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; állványozás.

  40    Anyagmegmunkálás; fémmegmunkálás.

 ( 210 ) M 12 01772

 ( 220 ) 2012.05.23.

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

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    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];

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi információsügynökségek,

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; kirakatrendezés, online kirakat tervezés és

készítés; közvélemény kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás;

reklámozás; on-linehirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] kölcsönzése és terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési

médiumban; rádiós reklámozás; reklámszövegek szerkesztése éspublikálása; statisztikák összeállítása;

számítógépes nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk; vásárlásimegrendelések

ügyintézése; webshop üzemeltetés; internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám

 szolgáltatások.

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

 biztosítása az interneten; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz.

 39    Áruk csomagolása, áruk raktározása, áruszállítás; csomagküldemények elosztása; futárszolgálat [áruk

továbbítására], levélben megrendelt áruk szállítása, raktárbérlet, raktározás, tárolás; termékek csomagolása;

szállítási logisztikai szolgáltatások,szállítási szolgáltatások, szállítási ügynökség; szállítmányozás; virágküldő

 szolgálat.

 42    Grafikusművészi tervezési szolgáltatások; hosting szolgáltatások weboldalakhoz; kozmetikai kutatás;

 kutatómotorok biztosítása az internethez; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 12 01786

 ( 220 ) 2012.05.24.

 ( 731 )  Varga Pincészet Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 12 01789

 ( 220 ) 2012.05.24.
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 ( 731 )  Phan Trung Kien, Budapest (HU)

 ( 541 ) T&H TomHenri

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

 ( 210 ) M 12 01790

 ( 220 ) 2012.05.24.

 ( 731 )  Szin-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

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

 szappanok.

 ( 210 ) M 12 01793

 ( 220 ) 2012.05.24.

 ( 731 )  Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01801

 ( 220 ) 2012.05.24.

 ( 731 )  Augusztin Medical Kft., Kecskemét (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások, fogorvosi ellátás, járóbeteg ellátás.

 ( 210 ) M 12 01803

 ( 220 ) 2012.05.24.

 ( 731 )  Juhos Nándor, Budapest (HU)

 ( 740 )  ifj. dr. Csenterics Ferenc, Csenterics Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FEHÉR TURUL

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 19. szám, 2012.10.15.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1936



 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01807

 ( 220 ) 2012.05.24.

 ( 731 )  Eger-Park Hotel Szállodaüzemeltető Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Tuller András, Tuller Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HOTEL EGER & PARK

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01815

 ( 220 ) 2012.05.25.

 ( 731 )  Horváth Ágota, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, szárított, aszalt zöldségek-gyümölcsök, étkezési olajok,fűszeres olajok.

  30    Fűszerek, pácok, édességek, csokoládék, tésztafélék, méz.

  33    Alkoholos italok, pálinkák, gyümölcstartalmú szeszes készítmények.

 ( 210 ) M 12 01831

 ( 220 ) 2012.05.25.

 ( 731 )  Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Török Éva,Magyar Telekom Nyrt., Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01832

 ( 220 ) 2012.05.25.

 ( 731 )  Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Török Éva,Magyar Telekom Nyrt., Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01840

 ( 220 ) 2012.05.29.

 ( 731 )  Magyar Védjegy Egyesület, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Szellemi alkotásokkal kapcsolatos - különösképpen iparjogvédelmi és szerzői jogi, fogyasztóvédelmi,

tisztességtelen piaci magatartás, marketing, számvitel, kereskedelem jogterületekkel kapcsolatos üzleti és

 reklám-, propaganda- és marketing tevékenységés ezzel összefüggő kiállítások, szemlék, bemutatók szervezése.

 41    Nevelés; oktatás és szakmai előadások és konferenciák szervezése; folyóiratok, szakkönyvek és egyéb

 nyomdai kiadványok kiadása és terjesztése.

  42    Folyóiratok, szakkönyvek és egyéb nyomdai kiadványok készítése; védjegyalkotás, -tervezés és -zsűrizés.

 45    Iparjogvédelmi és szellemi alkotásokkal kapcsolatos érdekvédelmi feladatok, ezen területek kreatív- és

humán szakmai pályázatainak szervezése és kiadása; a szellemi alkotásokkal összefüggő elemzések, tanulmányok

és szakvélemények készítése; szellemialkotásokkal kapcsolatos különösképpen iparjogvédelmi és szerzői jogi és

innovációs területen folytatott tanácsadói és szakértői munka; szellemi alkotások, innovációk, iparjogvédelmi

 hazai és nemzetközi kutatások; személyes és társadalmi jellegűszolgáltatások nyújtása.

 ( 210 ) M 12 01843

 ( 220 ) 2012.05.29.

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

 ( 541 ) Kovics Kakaó

 ( 511 )   30    Kakaó.

 ( 210 ) M 12 01845

 ( 220 ) 2012.05.29.

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

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 12 01846

 ( 220 ) 2012.05.29.

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

  
( 591 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 12 01847

 ( 220 ) 2012.05.29.
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 ( 731 )  NOLO Kft., Budapest (HU)

 Mélykuti Ilona, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 televíziós műsorszórás.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 és állatok részére.

 ( 210 ) M 12 01851

 ( 220 ) 2012.05.29.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

 ( 541 ) TV2 bistro

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01871

 ( 220 ) 2012.05.30.

 ( 731 )  Szénégető Viktória, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hildenbrand Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Egészségügyi szakembereknek (elsősorban gyógytornászoknak) mozgásszervi betegségek gyógyítására

 szolgáló szemináriumok, tanfolyamok szervezése és lebonyolítása.

 44    Gyógyászati szolgáltatás gyermekek mozgásrendszeri betegségeinek gyógyítására, amely részletes

anamnézist és analitikus, fizikális mozgásvizsgálatot illetve az erre alapuló, a mozgásrendszer és az idegrendszer

 működésének javítására, gyógyításáraszolgáló, kezelési rendszert tartalmaz.

 ( 210 ) M 12 01876

 ( 220 ) 2012.05.30.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valmennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valmennyi 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 szereplő valmennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01885

 ( 220 ) 2012.05.31.

 ( 731 )  Apáti Edit, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek; illatszerek; szappanok; hajmosószerek; fogkrémek.

 25    Ruházati termékek, beleértve cipőket, táskákat, öveket, kalapokat, sálakat, kendőket, kesztyűket,

 fürdőruhákat, strandruhákat, harisnyákat is.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás; árubemutatás- áruminta terjesztés; kereskedelmi és

 reklámozási célú bemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása.

  42    Tervezői tevékenység, különös tekintettel ruházati és textilipari területén.

 ( 210 ) M 12 01900

 ( 220 ) 2012.05.31.

 ( 731 )  Kofola ČeskoSlovensko a.s., Ostrava PSČ 708 00 (SK)

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

 ( 541 ) JUPÍK BUBBLES

 ( 511 )   30    Fagylaltok; fagylalt termékek; fagyasztott termékek.

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

 és más készítmények italokhoz.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01912

 ( 220 ) 2012.06.01.

 ( 731 )  dr. Krascsenits Rita Anna, Sopron (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi, egészségügyi szolgáltatások, különösen fogászat és fogtechnika, teljes körű fogászati ellátás,

 fogászati centrum.

 ( 210 ) M 12 01925
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 ( 220 ) 2012.05.31.

 ( 731 )  Derma Pam Ltd. 100%, Ashdod (IL)

 ( 740 )  Dr. Baruch Gábor,Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Seeara

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 12 01930

 ( 220 ) 2012.06.04.

 ( 731 )  TAKINFO Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  42    Hálózati kiszolgálók (web szerverek) bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; számítógép

programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép programok

sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás;számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépek

kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek

távfelügylete (monitoring); számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésévelés fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak

 alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 12 01959

 ( 220 ) 2012.06.05.

 ( 731 )  Módos Imre Épületasztalos-Ipari Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég, Beled (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).

 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).

 ( 210 ) M 12 01960

 ( 220 ) 2012.06.05.

 ( 731 )  Ferring B.V., Hoofddorp (NL)

 ( 740 )  dr. Lantos Judit, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) SYNTESE

 ( 511 ) 1    Vegyi és biokémiai termékek gyógyszerészeti készítmények és anyagok nyersanyagok gyógyszerészeti

 készítményekhez, előállításához, vegyi és biokémiai termékek tudományos használatra.

 ( 210 ) M 12 01973
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 ( 220 ) 2012.06.06.

 ( 731 )  Euró Fer Gépgyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Zárai László, Szigetszentmiklós

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsószoknyák; bélések készruhákhoz [ruházat részei]; boák

[nyakbavalók]; bodyk [alsóruházat]; bőrruházat; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek; cipők; cipősarkak;

cipőtalpbetétek; cipővasalások; csecsemőkelengyék,babakelengyék; egyenruhák; fátylak [ruházat); fejfedők

[kalapáruk]; fejszalagok (ruházat]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fűzők; fűzők [ruházat]; gallérok [ruházat];

harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők; harisnyatartós csípőfűző;harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; ingek;

ingmellek [csipkés]; jelmezek; kabátok; kalapok; kalapvázak; kamáslik [bokavédők]; kaplik, cipőorrok; kesztyűk

[ruházat] készruhák; kézelők [ruházat]; kombinék [alsóneműk]; kosztümök; kötények (ruházat);

lábbelifelsőrészek; lábbelik ; mellények; melltartók; muffok, karmantyúk [ruházat]; műbőr ruházat;

művésznyakkendők; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; övek [ruházat]; poncsók; ruházat

 , ruhaneműk ; sálak; szandálok; szoknyák; ujjatlankesztyűk; vállkendők, nagykendők.

  40    Anyagmegmunkálás; ruhavarrás; ruhák átalakítása.

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

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

 ( 210 ) M 12 01989

 ( 220 ) 2012.06.07.

 ( 731 )  Horváth Tibor, Sopron (HU)

 Horváth Attila, Sopron (HU)

 Kiss Ákos, Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. ifj. Gacsályi Csaba, Margitics és Gacyályi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01994

 ( 220 ) 2012.06.07.

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

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

 ( 541 ) BISCOTTA

 ( 511 )   30    Jégkrémek, fagyasztott édességek.
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 ( 210 ) M 12 02016

 ( 220 ) 2012.06.08.

 ( 731 )  Taljebbini Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 ) ALADDIN

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

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;gyógynövény kivonatok és oldatok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02020

 ( 220 ) 2012.06.11.

 ( 731 )  Petrovicza Péter, Ercsi (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   17    Szigetelőanyagok, félig feldolgozott műanyagok.

 19    Nemfémes építőanyagok, tűzálló építőanyagok, vakolat, polisztirol beton, polisztirol beton-termékek,

 polisztirol beton-elemek, polisztirol szigetelő-elemek.

  37    Építőipari szolgáltatások, építés, felújítás, utószigetelés.

 ( 210 ) M 12 02022

 ( 220 ) 2012.06.11.

 ( 731 )  WhiskyNet Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02032

 ( 220 ) 2012.06.12.

 ( 731 )  Navision Support Online Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Koczkás János, Dr. Koczkás János Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek.

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02034

 ( 220 ) 2012.06.12.

 ( 731 )  RODIN CENTRAL EU Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Monori Levente Márk, Monori Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Áruk csomagolása áruk raktározása; áruszállítás; információ szállítással kapcsolatban; információnyújtás

tárolással kapcsolatba; levélben megrendelt áruk szállítása; raktározás, tárolás; szállítási logisztikai

 szolgáltatások; szállítási szolgáltatások;szállítmányozás.

 44    Betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölesönzése; egészségügyi szolgáltatások;

 gyógyászati berendezések bérbeadása; orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 02035

 ( 220 ) 2012.06.12.

 ( 731 )  VIMPEX TOBACCO Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Rita, Siófok

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 12 02040

 ( 220 ) 2012.06.12.

 ( 731 )  GRAND TOBACCO Armenian-Canadian JV LLC, Yerevan (AM)

 ( 740 )  dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  34    Gáztartályok öngyújtókhoz, abszorbens papír pipához, cigarettapapír, öngyújtók dohányosoknak,

dohányzacskók, cigarettapapír-ívek/tömbök, nedvesítővel felszerelt szivartárolók (humidorok), gyufásdobozok,

tűzkövek, szivarvágók, szivartartók/szivartárcák,cigarettatartók/cigarettatárcák, szopókák

cigarettaszipkákhoz,borostyánból készült szivar- és cigarettaszipkák, hamutartók dohányosoknak, köpőcsészék

dohányosoknak, pipaállványok, pipatisztítók, cigaretták, dohánypótló anyagokat tartalmazó cigaretták,nem

gyógyáaszati használatra; szivarkák [dohánylevélbe csavart cigaretták], szivarok, dohánytartó edények,

gyufatartók, gyufák, dohány, bagó, tubák, tubákos szelencék, szívható füvek, pipák, zsebben hordható eszközök

 cigarettasodráshoz, cigarettaszűrők,cigarettaszopókák, szivardobozok, cigarettadobozok.

 ( 210 ) M 12 02044

 ( 220 ) 2012.07.23.

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

  ( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi tanácsadás.

 ( 210 ) M 12 02048

 ( 220 ) 2012.06.13.

 ( 731 )  LORRY GM Szállítmányozó, Kerekedelmi és Szolgáltató Kft., Körmend (HU)

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében található valamennyi szolgáltatás).

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

 található valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02051

 ( 220 ) 2012.06.13.

 ( 731 )  R-CARNET SERVICE Kft, Bercel (HU)

 ( 740 )  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).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02056

 ( 220 ) 2012.06.14.

 ( 731 )  CAOLA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szánthó Pál, Budapest
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( 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).

 ( 210 ) M 12 02068

 ( 220 ) 2012.06.15.

 ( 731 )  R'L' dental Kft., Veszprém (HU)

  ( 546 )

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

 és állatok részére.

 ( 210 ) M 12 02069

 ( 220 ) 2012.06.15.

 ( 731 )  Királyhegy 71 Kft., Sárospatak (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02073

 ( 220 ) 2012.06.15.

 ( 731 )  Gábriel Pro Kft., Miskolc (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).

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

 ( 210 ) M 12 02099

 ( 220 ) 2012.06.18.

 ( 731 )  Mybecool.eu Kft., Hajdúböszörmény (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kuponokat,

árengedményeket, árösszehasonlító információkat, termék- és szolgáltatás ismertetőket, mások kiskereskedelmi

weboldalaira vezető hivatkozásokat éskedvezményinformációkat tartalmazó weblap által; áruk és szolgáltatások

értékesítése közösségi vásárlást népszerűsítő internetes oldalak és promóciós anyagok segítségével; fogyasztói

csoportok szervezése és adminisztrációja; internetes értékesítés(webshopok); hirdetési oldalak készítése; vásárlási

megbízások adminisztrációja; információk adatbázisokba történő rendezése; üzleti információk; rendezvények
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szervezése promóciós célokból; kereskedelmi vagy reklámcélú rendezvények szervezése; eladásipropaganda

 mások számára.

 ( 210 ) M 12 02101

 ( 220 ) 2012.06.18.

 ( 731 )  HYZA a.s., Topol'cany (SK)

 ( 740 )  dr. Bereck Tibor, Budapest

 ( 541 ) JUHÁSZ

 ( 511 )  29    Friss és fagyasztott marha-, sertés- és baromfihús; hústermékek teljes választéka, főként vagdalt hús,

hentesáruk, főtt termékek, fermentált szalámik penészbevonattal vagy anélkül, sonka, nem hőkezelt húsok, füstölt

húsok; tartósított hústermékek, főkéntelőkészített konzervételek, húskonzerv, pástétomkonzerv, sonkakonzerv,

 kolbászkonzerv, virslikonzerv; kolbász, virsli.

 ( 210 ) M 12 02113

 ( 220 ) 2012.06.19.

 ( 731 )  Kerekes Sándor, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 12 02115

 ( 220 ) 2012.06.19.

 ( 731 )  Rékasy Bálint, Szentendre (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Lekvárok, zselék.

  30    Csokoládé, kakaó tartalmú élelmiszerek.

  43    Vendéglátás, élelmezés.

 ( 210 ) M 12 02157

 ( 220 ) 2012.06.21.

 ( 731 )  Deda Kft., Nyírbogát (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok, nem fémből készült hordozható szerkezetek; fűrészáru fából; fűrészáru, deszkaáru;

 fűrészelt fa; deszka fából.

  31    Erdészeti termékek; faforgács; fatörzsek; nyers faanyag, farönk; fák.

  40    Anyagmegmunkálás; csiszolás; fakitermelés; fafeldolgozás; famegmunkálás; fűrészelés; gyalulás.

 ( 210 ) M 12 02162

 ( 220 ) 2012.06.22.

 ( 731 )  Béres Szabolcs László, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Kovács Péter Cs. Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   41    Sportversenyek rendezése.

 ( 210 ) M 12 02166

 ( 220 ) 2012.06.21.

 ( 731 )  LYRA FLORAE Kft 100%, Gödöllő (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum, és más padlóburkolatok; nem textil

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

 31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő

állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára;

 maláta.(az osztály betűrend szerinti jegyzékébenszereplő valamennyi áru)

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

 szolgáltatás)

 ( 210 ) M 12 02198

 ( 220 ) 2012.06.25.

 ( 731 )  Zemef Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Baja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Zálogkölcsönzés.

 ( 210 ) M 12 02209

 ( 220 ) 2012.06.26.

 ( 731 )  IHolding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Gergő Zsolt, dr. Balogh-B. Szabó-Jean és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Balesetbiztosítás; betegségbiztosítás; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások;

 tűzkár elleni biztosítás.

 ( 210 ) M 12 02225

 ( 220 ) 2012.06.27.

 ( 731 )  Rév és Társai Nemesacél Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek
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nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02228

 ( 220 ) 2012.06.27.

 ( 731 )  SZEZÁM 64 GYÓGYSZERTÁR Bt., Mezőkövesd (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 02240

 ( 220 ) 2012.06.27.

 ( 731 )  Huang Zu Fang, Budapest (HU)

 ( 541 ) Style 365

 ( 511 )   25    Ruha, cipő.

 ( 210 ) M 12 02258

 ( 220 ) 2012.06.29.

 ( 731 )  dr. Jurasits Zsolt, Budapest (HU)

 dr. Demján Ildikó, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Polauf Tamás, Polauf Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Levendárium

 ( 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;

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

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

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

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

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

 és állatok részére (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02260

 ( 220 ) 2012.06.29.

 ( 731 )  Hansa-Kontakt Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) LA BONITA

 ( 511 )   33    Bor.

 ( 210 ) M 12 02295

 ( 220 ) 2012.07.02.

 ( 731 )  VIANNI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) ARILUX
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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).

 ( 210 ) M 12 02328

 ( 220 ) 2012.07.04.

 ( 731 )  Belinskaya Daria Alexandra, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; gazdasági előrej elzések;

kereskedelmi információs ügynökségek; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi

vagy iparvállalatok irányításában;segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; piaci tanulmányok; piacvizsgálat; üzleti

marketing szolgáltatások; piacanalízis; kvalitatív és kvantitatívpiackutatási szolgáltatások; termékfejlesztési

tanácsadás; tanácsadás marketingkoncepciók kidolgozásához; fókuszcsoportos piackutatás; fogyasztói szokások

és piaci jellemzők kutatása; tracking vizsgálatok [piackutatás]; lojalitáskutatások [piackutatás];célcsoportkutatás

[piackutatás]; ügyfél-elégedettségi kutatások [piackutatás]; piaci modellezések és előrejelzések [piacanalízis];

piacértékelés, piacszerkezet-kutatás, motivációkutatás; tanácsadás termék- és szolgáltatásmarketing

 tevékenységhez;fogyasztói elégedettség- és lojalitásvizsgálat.

 ( 210 ) M 12 02337

 ( 220 ) 2012.07.04.

 ( 731 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

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

 áru/szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02382

 ( 220 ) 2012.07.09.

 ( 731 )  Skin-Magic Kft., Kiskőrös (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Hajszeszek; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai pakolások; olajok kozmetikai használatra;

 samponok; szájvizek, nem gyógyászati használatra.

5    Bőrápoló gyógyszerkészítmények; gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógynövények; gyógyteák; herbateák

 gyógyászati használatra; tinktúrák gyógyászati használatra.

  30    Tea.

  33    Alkoholos kivonatok.

 ( 210 ) M 12 02383
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 ( 220 ) 2012.07.09.

 ( 731 )  Skin-Magic Kft., Kiskőrős (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Hajszeszek; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai pakolások; olajok kozmetikai használatra;

 samponok; szájvizek, nem gyógyászati használatra.

5    Bőrápoló gyógyszerkészítmények; gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógynövények; gyógyteák; herbateák

 gyógyászati használatra; tinktúrák gyógyászati használatra.

  30    Tea.

  33    Alkoholos kivonatok.

 ( 210 ) M 12 02384

 ( 220 ) 2012.07.09.

 ( 731 )  Etalon Produkció Kulturális Szolgáltató Kft., Baja (HU)

 ( 740 )  dr. Keczán Márk Pál, Keczán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) kiscsillag

 ( 511 )  35    Marketing; rádiós reklámozás; reklámozás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; üzleti menedzselés

 előadóművészek részére.

 41    Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; rádió- és televízióprogramok készítése;

show-műsorok; színházi produkciók; szórakoztatás; zene összeállítása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 12 02411

 ( 220 ) 2012.07.10.

 ( 731 )  VISZ-FUVAR Kft., Eger (HU)

 ( 541 ) VISZ-FUVAR a megoldás!

 ( 511 )   37    Bányaművelés.

  39    Áruszállítás.

 ( 210 ) M 12 02435

 ( 220 ) 2012.07.11.

 ( 731 )  SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek és szénsavas vizek, és ásványvíz felhasználásával készült egyéb alkoholmentes italok.

 ( 210 ) M 12 02440

 ( 220 ) 2012.07.11.

 ( 731 )  Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Doctor Life

 ( 511 )  3    Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.
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  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; ortopédiai cikkek.

  44    Orvosi, szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 12 02441

 ( 220 ) 2012.07.11.

 ( 731 )  Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Dr. Life

 ( 511 )  3    Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.

  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; ortopédiai cikkek.

  44    Orvosi, szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 12 02445

 ( 220 ) 2012.07.11.

 ( 731 )  Fábián Kázmér, Kunszentmiklós (HU)

 ( 541 ) KAZI

 ( 511 )  11    Fűtőberendezések, fűtőkazánok, fűtő elemek, fűtőtestek, fűtőkazánok csövei, fűtőkazánok tűzcsövei,

 fűtőtestek, huzatszabályozók, légelzárók (fűtéshez), kazánok, kályhák, kéményajtók.

 ( 210 ) M 12 02473

 ( 220 ) 2012.07.12.

 ( 731 )  COFIDIS Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység;

hitelirodák; hitelkártya-szolgáltatások; hitelkártyák kibocsátása; információk nyújtása biztosítási ügyekben;

jelzálog-hitelezés; kölcsön [finanszírozás];kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett; pénzügyi információk

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

hitelnyújtás; telebank szolgáltatások; tőkekihelyezés, tőkeberuházás;tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése;

 zálogkölcsönzés.

 ( 210 ) M 12 02509

 ( 220 ) 2012.07.13.

 ( 731 )  BIKE ZÓNA Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Szeged (HU)

 ( 541 ) Maniac csak mániákusoknak!

 ( 511 )   35    Beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára.

 ( 210 ) M 12 02512

 ( 220 ) 2012.07.13.

 ( 731 )  Varga Vivien, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; oktatás; sportlétesítmények

üzemeltetése; óvodák [nevelés]; akadémiák [oktatás]; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és

fitnesz tréning]; fényképészet; oktatásitárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; testnevelés; tornatanítás;

 gyakorlati képzés [szemléltetés].

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

 és állatok részére; közfürdők higiéniai célokra; masszázs; szauna szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 02517

 ( 220 ) 2012.07.13.
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 ( 731 )  Etalon 2000 Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 541 ) VITAXIW

 ( 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/szolgáltatás)

 ( 210 ) M 12 02534

 ( 220 ) 2012.07.16.

 ( 731 )  Innogrant Consulting Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Szakmai konzultációk üzleti ügyekben; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési tanácsadó

szolgálatok; gazdasági előrejelzések; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; piaci tanulmányok;piackutatás; árösszevetési szolgáltatások; önköltség-elemzés; segítségnyújtás

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása;

szakvéleményadás gazdasági ügyekben; üzleti felvilágosítás,tájékoztatás; üzleti információk; üzletvezetési

 konzultáció.

  36    Pénzügyi elemzések.

 41    Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;konferenciák szervezése és

 lebonyolítása;oktatás;szemináriumok rendezése és vezetése;szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 12 02560

 ( 220 ) 2012.07.18.

 ( 731 )  BOROS ORAL Egésségügyi Szolgáltató Bt., Tata (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Fogászat.

 ( 210 ) M 12 02568

 ( 220 ) 2012.07.18.

 ( 731 )  BÉTACOM Kereskedelmi és Hírközlési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) PELSO

 ( 511 ) 9    Műholdvevő berendezések, antennák és tartozékok, közösségi vevőrendszerek, koax kábelek, csatlakozók,

erősítők; televízió adóberendezések, rádió adóberendezések; szórakoztató elektronikai készülékek, televíziók,

rádiók, hang- és képrögzítő készülékek,CD-lejátszók, erősítők, videolejátszók; telefonok; telefonközpontok;

 telefaxok; számítógépek; számológépek; fénymásolók; üzenetrögzítők; elektromos háztartási gépek.

  38    Televíziós adás, televízió-műsorok közvetítése, rádióadás, rádióműsorok közvetítése.

  41    Televíziós szórakoztatás, rádiós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 12 02573

 ( 220 ) 2012.07.19.

 ( 731 )  "EXTRA-FUVAR" Kft., Kecskemét (HU)

 ( 541 ) Az "EXTRA-FUVAR" Kft. a megoldás!
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 ( 511 )   37    Építés.

  39    Fuvarozás.

 ( 210 ) M 12 02574

 ( 220 ) 2012.07.19.

 ( 731 )  Nagy Mihály, Kecskemét (HU)

 ( 541 ) Nagy Mihály egyéni vállalkozása a megoldás!

 ( 511 )   37    Építés.

  39    Fuvarozás.

 ( 210 ) M 12 02576

 ( 220 ) 2012.07.19.

 ( 731 )  Horváth Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balla Szilárd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Fűszerek.

  43    Bár szolgáltatások, éttermek, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 12 02578

 ( 220 ) 2012.07.19.

 ( 731 )  Balogh Sándor, Babót (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Teher(áru)-szállítás.

 ( 210 ) M 12 02584

 ( 220 ) 2012.07.19.

 ( 731 )  Timár-Gumi Kft., Timár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fémtömegcikkek.

  17    Gumi, nyers vagy félig feldolgozatlan állapotban; gumigyűrűk.

 18    Gumirészek kengyelekhez; gumitömítések, műszaki gumicikkek, rezgéscsillapító bakok, ütközőgumik,

 gumilapok, lakatosipari mélyhúzott és hegesztett termékek, kaucsuk keverékek.
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 ( 210 ) M 12 02586

 ( 220 ) 2012.07.19.

 ( 731 )  Földes Vegyesipari Kft., Földes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Zárak fémből, nem elektromos, ajtózárak fémből, csuklópántok fémből, ablakvasalások, tolózárak,

 fémtömegcikkek, fémdobozok, fémlemezek.

 ( 210 ) M 12 02643

 ( 220 ) 2012.07.25.

 ( 731 )  Cao Ji Xi, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Babóné Oláry Gabriella, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Anyagok fehérneműkhöz; arctörlők; arctörülközők textilből; asztali futók; asztalkendők textilből;

ágyneműk, ágytakarók; ágyterítők; állatbőrutánzat szövetek; pamutszövet; bársony brokátok; bútorhuzatok

textilből; bútorvédőhuzatok; címkék, szövött;damaszt (szövet) díszpárnahuzatok; függönyök textilből vagy

műanyagból; kendők arcfesték eltávolítására, textilből; kötött szövetek, krepp (szövet); lenszövetek; lepedők;

lobogók; marabu (szövet); melegen ragasztható tapadó szövetek; mintás vászon;mosdókesztyűk; műselyem

szövetek; nem szőtt textíliák; nemez, filc; nyomdai alátétek szövetanyagból; pamutbársony (szövet);

pamutkelmék; pamutanyagok; pamutvászon; karton; kalikó; párnahuzatok; párnahuzatok vászonból; ciha;

poháralátétek (asztalneműk)posztó, kártolt gyapjúszövet; rugalmas (elasztikus) szövetek; selyemszövet; skót

gyapjúszövet; szalvéták (textilből); szitaszövet; szövetek textilipari használatra; vánkoshuzatok; vászonnemű

fürdőzéshez, a ruházat kivételével; zászlók nem papírból;zászlószövet; zefír (szövet); zuhanyzófüggönyök

 textilből v. műanyagból; zsákvászon (kendervászon); zsebkendők textilanyagból, zseníliaszövet.

 25    Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák; bélések készruhákhoz (ruházat részei), boák

(nyakbavalók); bodyk (alsóruházat); bőrruházat, cipők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csecsemőnadrágok

(ruházat); csuklyák, kapucnik (ruházat);díszzsebkendők (ruházat); dzsekik; dzsömper ruhák; dzsörzék (ruházat);

egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; fejfedők (kalapáruk); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fülvédők

(ruházat); fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; harisnyatartók,harisnyakötők; harisnyatartós csípőfűző;

harisnyák, hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingmellek (csipkés); ing-szatlik; ingvállak, pruszlikok; izzadságfelszívó

alsóneműk; izzadságfelszívó harisnyák; jelmezek; kabátok; kerékpáros öltözetek, kesztyűk,

(ruházat),kezeslábasok (felsőruházat); készruhák; kézelők (ruházat); kombinék (alsóneműk); kosztümök;

köntösök; pongyolák; kötények (ruházat); kötöttáruk; lábbelik; levehető gallérok; libériák, inasruhák ;

matrózblúzok; nem elektromosan fűtött lábmelegítők; nőiruhák; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; övek

(ruházat); papírkalapok (ruházat); papírruházat; papucsok; partedlik, nem papír; pelerinek; pénztartó övek

(ruházat); pizsamák; pólók; poncsók; pulóverek; ruhazsebek; ruházat, ruhaneműk; ruházatgépkocsivezetőknek;

sapkák; sálak; short-ok (túraszoknyák); sporttrikók; strandruhák; svájcisapkák; barettek; szandálok; szarangok;

szárik; szemellenzők (sapkás); tornaruházat, turbánok; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők; vállszalagok;

 vízhatlanruházat, zoknik, zuhanyzósapkák.

 ( 210 ) M 12 02683

 ( 220 ) 2012.07.26.
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 ( 731 )  Big Carp Baits in Europe Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) SCHLOTTI

 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, horgászfelszerelések.

  31    Tápanyagok állatok számára, haltáp, hal csali.

 ( 210 ) M 12 02684

 ( 220 ) 2012.07.26.

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

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

 ( 541 ) Élj meg minden lélegzetet

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők; fájdalomcsillapítók; torokgyulladás elleni szögletes cukorkák; köhögés elleni cukorkák;

orrspray-k és vértolulás elleni készítmények; orvosi és gyógyszerészeti készítmények, így köhögés, megfázás és

 influenza tüneteinek enyhítéséreszolgáló készítmények.

 10    Gyógyszerészeti készítménnyel töltött inhaláló készülékek köhögés, megfázás és influenza tüneteinek

 enyhítésére.

 ( 210 ) M 12 02698

 ( 220 ) 2012.07.27.

 ( 731 )  Harka János György, Kaposvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatás; építés; építési tárgyú információk; építmények lebontása; építési

 terület előkészítése; gépi földmunkák végzése.

 ( 210 ) M 12 02702

 ( 220 ) 2012.07.27.

 ( 731 )  Endo-Kapszula Kft., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Gasztrokópok, gyomortükrök, diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra.

  44    Orvosi szolgáltatás, egészségügyi szolgáltatás, távgyógyászati szolgáltatás.

 ( 210 ) M 12 02708

 ( 220 ) 2012.07.30.

 ( 731 ) MAGYAR ÉLELMISZER ÉS TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI KUTATÓ Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt.,

 Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bagi János Zoltán, Kálóczy, Bagi és Wittner Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02741

 ( 220 ) 2012.07.31.

 ( 731 )  Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hódy Pál Gábor, Hódy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

fájlokban mások számára; fénymásolási szolgáltatások; hirdetési oldalak készítése; iratmásolás;

közönségszolgálat; on-line hirdetői tevékenységszámítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; információknak számítógépes adatbázisokba

 való szerkesztése; titkársági szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; élő előadások bemutatása; fordítói szolgáltatások;

konferenciák szervezése és lebonyolítása;kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szakmai újraképzés;szővegek kiadása, (nem reklámcélú-);

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; lapkiadás; nyelvi tolmács szolgáltatások; agrárszakoktatás;

 tankönyvkiadás; módszertani útmutatás és szakképzéshez szaktanácsadás.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; tudományos elemzések

 készítése a vidékfejlesztés területén.

 ( 210 ) M 12 02742

 ( 220 ) 2012.07.31.

 ( 731 )  Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hódy Pál Gábor, Hódy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

fájlokban mások számára; fénymásolási szolgáltatások; hirdetési oldalak készítése; iratmásolás;

közönségszolgálat; on-line hirdetői tevékenységszámítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; információknak számítógépes adatbázisokba

 való szerkesztése; titkársági szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; élő előadások bemutatása; fordítói szolgáltatások;

konferenciák szervezése és lebonyolítása;kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szakmai újraképzés;szővegek kiadása, (nem reklámcélú-);

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; lapkiadás; nyelvi tolmács szolgáltatások; agrárszakoktatás;
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 tankönyvkiadás; módszertani útmutatás és szakképzéshez szaktanácsadás.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; tudományos elemzések

 készítése a vidékfejlesztés területén.

 ( 210 ) M 12 02744

 ( 220 ) 2012.07.31.

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

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

 ( 541 ) DREFT GARDEROBE

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

 szappanok.

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

 szolgáltatások; rádiós és televíziós adások.

  41    Oktatás; tanfolyamok nyújtása.

 45    Közösségi háló szolgáltatások; információnyújtás kutatható nyilvántartásokból és információs

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

 információkat számítógépes és kommunikációs hálózatokon.

 ( 210 ) M 12 02754

 ( 220 ) 2012.08.01.

 ( 731 )  Czifra Dávid Szilárd, Budapest (HU)

 Glisics Sándor Gergely, Kunszentmiklós (HU)

 Dudás Levente, Érd (HU)

 Horváth Gyula, Diósd (HU)

 Kovács Zoltán, Budapest (HU)

 Marosy Gábor, Hernád (HU)

 Temesvölgyi Tamás, Budapest (HU)

 Varga Lajos, Dombegyház (HU)

 Várhegyi Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tari Fruzsina, Budapest

 ( 541 ) Masat-1

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

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

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

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

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

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

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplővalamennyi áru); műholdas platformok; műholdas fedélzeti eszközök; műholdas távérzékelési

berendezések repülő és földi kiszolgáló egységei; műholdas kommunikációs eszközök, szoftverek, alkalmazások

műholdak üzemeléséhez; távérzékeléshez és távközléshezkapcsolódó szoftverek, hardverek és alkalmazások;

műholdas operációs rendszer; műholdak földi kiszolgáló egységei, azok szoftverei és hardverei valamint egyéb

alkalmazásai; műhold jelek vételére alkalmas földi távközlési állomás, antenna és ezek elemei;műholdak és azok

földi állomásának távközlésre, információ továbbításra alkalmas berendezései; műholdas adó-vevők a repülő

 modulban és a földi állomáson.

 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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 19. szám, 2012.10.15.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1958



(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).

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

karácsonyfadíszek; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); játék modellek, modell

 elemek; játék makettek; makettek, makett darabok.

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

kommunikáció és távközlés; műholdas adatátvitel és adatfeldolgozás automatizáltan vagy kézi vezérléssel;

műholdas adattovábbítás; műholdas távérzékelés éstávérzékelési adatok továbbítása; műholdak egymás közötti

 adatátvitele.

 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); műholdas távérzékelési adatok feldolgozása; műholdas távközlési

folyamatok és alkalmazások fejlesztése és üzemeltetése; műhold tervezés; műhold fejlesztés; műholdas kutatások

elvégzése; műholdas alkalmazások, szoftverek éshardverek tervezése, tesztelése, kutatása, fejlesztése és

üzemeltetése; műholdas operációs rendszerek fejlesztése; műhold platform tervezése, fejlesztése, tesztelése,

kutatása, kivitelezése; műhold földi állomásának tervezése, fejlesztése, tesztelése,kutatása, kivitelezése,

 üzemeltetése.

 ( 210 ) M 12 02826

 ( 220 ) 2012.08.07.

 ( 731 )  Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft., Mátészalka (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; fém tömegcikkek; fémcsövek és csővezetékek; áruk közönséges fémből, nevezetesen

 szerelvények és idomok, csővezeték összekötőelemek és szelepek; gömbcsapok; csővezeték-szerelvények.

  37    Javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 02827

 ( 220 ) 2012.08.07.

 ( 731 )  Dr. Nagy Judit Ügyvédi Iroda, Hajdúböszörmény (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 02830

 ( 220 ) 2012.08.07.

 ( 731 )  Kovács Kristóf, Budapest (HU)

 ( 740 )  Prédl Tamás, Pozsonyi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Spicc

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
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 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02900

 ( 220 ) 2012.08.10.

 ( 731 )  DUNA Concordia Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Homeline

 ( 511 )  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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02936

 ( 220 ) 2012.08.14.

 ( 731 )  Monsato Technology LLC, St. Louis, Missouri (US)

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

 ( 541 ) ROUNDUP MEGA

 ( 511 ) 5    Gyomirtó készítmények és féregirtó szerek, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, rovarirtó szerek

 (inszekticidek) és gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 12 02937

 ( 220 ) 2012.08.14.

 ( 731 )  Monsato Technology LLC, St. Louis, Missouri (US)

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

 ( 541 ) BIAKTIV

 ( 511 ) 5    Gyomirtó készítmények és féregirtó szerek, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, rovarirtó szerek

 (inszekticidek) és gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 12 02949

 ( 220 ) 2012.08.15.

 ( 731 )  Nadir Lalji, Budaörs (HU)

 ( 541 ) MISS PINK

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

 ( 210 ) M 12 02955

 ( 220 ) 2012.08.15.

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

 ( 740 )  Bisztrai Gábor, Bisztrai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Light-Blue Technology

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

 valamennyi áru); beágyazóhabarcs hőszigetelőrendszerhez.

 ( 210 ) M 12 03129

 ( 220 ) 2012.08.31.

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

 ( 541 ) DEZOGINA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmémyek.

 ( 210 ) M 12 03130

 ( 220 ) 2012.08.31.

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

 ( 541 ) EGITRYEN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmémyek.

 ( 210 ) M 12 03131

 ( 220 ) 2012.08.31.

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

 ( 541 ) LURASTEN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 03132

 ( 220 ) 2012.08.31.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 03133

 ( 220 ) 2012.08.31.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 03138

 ( 220 ) 2012.08.31.

 ( 731 )  Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Különféle édesipari termékek.

A rovat 181 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 12 01073

 ( 220 ) 2012.03.30.

 ( 731 )  NOVA EUROPE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fazekas István, Budapest

  ( 591 )

 ( 511 ) 7    Aprítógépek (elektromos, háztartási használatra), borsdarálók [nem kézi működtetésű], csövek porszívókhoz,

dagasztógépek, gyúrógépek, darálók háztartási használatra [nem kézi], függönyhúzó készülékek (elektromos-),

gyümölcsprések [elektromos, háztartásihasználatra], habverők [elektromos, háztartási használatra], hámozógépek;

háztartási robotgépek [elektromos]; húsdarálók [gépek], italok készítésére szolgáló berendezések (elektronikus),

kávédarálók [nem kézzel működtetett], kefék [elektromos],kenyérvágó gépek, keverőgépek háztartási használatra

(elektromos), kések (elektromos-), kolbásztöltőgépek, konzervnyitók [elektromos], konyhai gépek [elektromos),

lyukasztógépek, perforálógépek, magasnyomású tisztítóberendezések, mixerek, műanyagcsomagolások

hegesztésére szolgáló készülékek (elektromos), nyírógépek, nyírógépek állatokhoz, nyíróollók (elektromos), ollók

(elektromos), őrlőgépek, parkettafényesítő gépek (elektromos), porelszívó készülékek tisztítási célra,

porszívóhozcsatlakoztatható illatszer- és fertőtlenítőszer szóróberendezések, porszívók, portalanító készülékek

tisztítási célra, ragasztópisztolyok (elektromos), ragasztószalag-adagolók [gépek], szőnyegtisztító gépek és

készülékek (elektromos), tisztítógépek ésberendezések (elektromos), tisztítókészülékek (gőzzel működő),

 varrógépek, vasalógépek, zöldségreszelő gépek, zsákok porszívókhoz.

8    Állatnyíró eszközök, borotvapengék, borotvatokok, borotvák (elektromos vagy nem elektromos),

borotválkozó készletek, diótörők, füllyukasztó készülékek, hajnyíró gépek (elektromos és nem elektromos),

hajsütővasak, húsdarálók (kéziszerszámok], kézi hajsütőeszközök, konzervnyitók (nem elektromos),

körömreszelők (elektromos), körömvágók, (elektromos vagy nem elektromos), manikűrkészletek, sütővasak,

szakállnyírók, szempilla-csavarók, szőrtelenítő eszközök, depilálók (elektromos és nem elektromos),

 vasalók,zöldségszeletelők, zöldségvágók.

 11    Ágymelegítők, cumisüveg melegítők (elektromos), elektromos eszközök joghurt készítéséhez, elektromos

ventilátorok személyes használatra, elszívóernyők (konyhai), fertőtlenítő készülékek, forróvíztartályok

(elektromos), rázóedények (elektromos);főzőedények és főzőberendezések, főzőlapok; főzőlapok, platnik,

fűtőberendezések, fűtőelemek, fűtőtestek, fűtőkészülékek (elektromos), gyorsrázó (nyeles) serpenyők;

(elektromos); hajsütők, hajszárítók, háztartási hűtőkészülékek és berendezések, hőpárnák,elektromos nem

gyógyászati használatra, kávéfilterek (elektromos), kávéfőzőgépek (elektromos), kávéfőzők (elektromos),

kávépörkölő gépek; kávépörkölő készülékek, kenyérkészítő gépek, kenyérpirítók, kenyérsütő gépek,

keresőlámpák, zseblámpák, kézszárítókészülékek mosdókhoz, klímaberendezések, lábmelegítők, elektromos vagy

nem elektromos, levegő szagtalanító készülékek, légnedvesítő készülékek központi fűtés radiátorokhoz, légszárító

készülékek, merülőforralók, mikrohullámú sütők [főzőkészülékek],nyársak roston sütéshez, nyársforgató

készülékek, olajsütők, fritőzök (elektromos), ostyasütők (elektromos), pecsenyesütő készülékek, rostok

[sütőkészülékek], grillsütők; szárító/párologtató készülékek, takarók, elektromos fűtésű, nem

gyógyászatihasználatra, ventilátorok [légkondicionálás], villanyfőzőlapok, vízforralók, autogejzírek, vízmelegítők

 [készülékek].

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  206.899

 ( 151 )  2012.08.03.

 ( 210 )  M 11 01830

 ( 220 )  2011.06.09.

 ( 732 )  ONLY ONE Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  40 Anyagmegmunkálás.

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

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

 ( 111 )  206.917

 ( 151 )  2012.09.19.

 ( 210 )  M 10 00449

 ( 220 )  2010.02.15.

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

  

( 554 )

 ( 511 )  29 Magyarországról származó tejtermékek; tejes italok, főként tejet tartalmazó italok.

 ( 111 )  207.267

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00283

 ( 220 )  2012.01.27.

 ( 732 )  Leier Monolit Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

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

 ( 541 )  LEIER

 ( 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).

6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 19. szám, 2012.10.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1963



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).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek különösen járművek, járműalkatrészek kiskereskedelme; kereskedelmi

 adminisztráció; irodai munkák.

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).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.268

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 01403

 ( 220 )  2012.04.24.

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

 ( 541 )  TUTELLA

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  207.269

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00440

 ( 220 )  2012.02.13.

 ( 732 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

 mintázóanyagok.

29 Tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok, fehérje készítmények, és adalékok étkezési célra, étrend

 kiegészítők, vitamin készítmények, enzimek.

30 Kávé, tea, kakaó cukor, rizs; tápióka, szágó; kávépótló szerek; gluténmentes készítmények, lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő,

sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeresmártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 ( 111 )  207.270

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00443

 ( 220 )  2012.02.13.

 ( 732 )  Simonka György, Pusztaottlaka (HU)

  

( 546 )

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 19. szám, 2012.10.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1964



alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; állatidomítás; állatkertek

szolgáltatásai; bálok szervezése; cirkuszok; coaching[tréning); diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; egészség(védő) klubok [kondícionálás]; elektronikus desktop kiadói tevékenység;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadások díszleteinekkölcsönzése; előadóművészek

szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; éjszakai klubok; élő előadások

bemutatása; feliratozása (filmek -); fényképészet; filmgyártás; filmstúdiók; filmszínházi előadások; kulturális

vagynevelési célú kiállítások szervezése; leíró szolgálat; lemezlovasok szolgáltatásai; levelező tanfolyamok;

mikrofilmezés; modellügynökségek művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók,kiállítások; nyelvi tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú

információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok

szolgáltatása számítógépes hálózatból; óvodák (nevelés); pályaválasztásitanácsadás; rádió- és televíziókészülékek

kölcsönzése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás];

vallásoktatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vidámparkok; videofelvevő

készülékekkölcsönzése; videofilmezés; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése;

videoszalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére; zene összeállítása;

 zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai;zenés kabarék, varieték.

 ( 111 )  207.271

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00447

 ( 220 )  2012.02.13.

 ( 732 )  Győri Keksz Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Szoboszlai Judit, Szoboszlai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Cukorkák.

 ( 111 )  207.272

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00451

 ( 220 )  2012.02.14.

 ( 732 )  dr. Némethi Gáborné, Budapest (HU)

 Némethi-Feymann Szabolcs Péter, Budapest (HU)

 Némethi Levente Kristóf, Budapest (HU)

 dr. Némethi Csanád Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Bélyegzőpárnák, bélyegzőtartók, bérmentesítő gépek[irodagépek], blokkok [papíráruk], borítékok [papíráruk],

brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból, címbélyegzők, címbélyegek, címerpajzsok

[pecsétek papírból], címkék nemszövetből, címkéző készülékek, csipeszes írótáblák, csomagolóanyag
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 keményítőből, csomagolópapír, dobozok kartonból vagy papírból.

33 Borok; alkoholos eszenciák; alkoholos italok, a sörök kivételével; almaborok; cseresznyepálinka; előkevert

alkoholos italok, nem sör-alapú; égetett szeszesitalok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; pálinkák, brandyk;

 szeszes italok; vodka; whisky.

43 Vendéglátóipar; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk

kölcsönzése; szállodai szolgáltatások; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; panziók; óvodák; kávéházak;

 ivóvíz-automaták bérbeadása; gyorséttermek;éttermek; bár szolgáltatások.

 ( 111 )  207.273

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00535

 ( 220 )  2012.02.21.

 ( 732 )  NOPEUS Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bognár Viktor, Budapest

 ( 541 )  NOPEUS

 ( 511 ) 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; kerékpár hajtókarok; kerékpár kerékabroncsok;

kerékpár kerékagyak; kerékpár kerékküllők; kerékpár kitámasztók; kerékpár sárvédők; kerékpárcsengők;

kerékpárkerekek; kerékpárkormányok;kerékpárnyergek; kerékpárok; kerékpárpedálok; kerékpárpumpák;

kerékpártámaszok; kerékpártömlők; kerékpárvázak; kosarak kerékpárokhoz; láncok kerékpárokhoz;

kerékpár-fényszórók; kerékpárlámpák. 

 ( 111 )  207.274

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00540

 ( 220 )  2012.02.21.

 ( 732 )  Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  DOLLY

 ( 511 )  3 Fogápoló szerek állatoknak; kozmetikai szerek állatoknak; szépségápoló termékek állatoknak.

5 Állatgyógyászati termékek és egészségügyi készítmények háziállatoknak; gyógyászati adalékok

 takarmányokhoz; sebkötöző anyag; kutyalemosó szerek; kutyamosdató szerek.

31 Állateledel, homok, különösen madarak számára; alom állatok számára, különösen macskaalom és kisállat

alom; széna, szalma; növények szobai akváriumokhoz; állateledelek, takarmányok, rágcsálnivalók állatoknak,

 például rágócsontok; italok állatoknak.

 ( 111 )  207.275

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00599

 ( 220 )  2010.05.10.

 ( 732 )  H.A.G. Import Corporation (Australia) Pty Ltd, Altona, North Victoria (AU)

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

 ( 541 )  COSMOPOLITAN

 ( 511 ) 8 Kéziszerszámok és eszközök (kézzel működtetett); evőeszközök; borotvák; ételadagolók; mozsarak és

 mozsártörők.

21 Háztartási és konyhai eszközök és tárolók; fésűk és szivacsok; kefék (kivéve ecsetek); kefekészítő anyagok;

tisztítószerek; acélgyapot; megmunkálatlan és félig megmunkált üveg (kivéve építkezési üveg); üvegáru, porcelán

és agyagáru, amelyek másosztályokba nem tartoznak; háztartási és konyhai eszközök és tartályok (nem

nemesfémből vagy ilyen bevonattal ellátott üvegáru); étkezési edények, étkészletek; főzőedények;

tálalóeszközök; porcelánedények; porcelánáruk; agyagáruk és vázák, beleértve akávéadagolólat is; teáskannák;

fölözőedények; cukortartók; konyhai fémdobozok; só- és borsőrlők; csészék; csészealjak; bögrék; kancsók;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 19. szám, 2012.10.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1966



kávészűrők (nem elektromos); kávédarálók (kézi működtetésű); kávéfőzők (nem elektromos); kávéskannák (nem

elektromos);kávészervíz (kávéskészlet); kávé készítésre alkalmas nem elektromos eszközök, forró csokoládé

 készítésre alkalmas edények, teaszervíz (teáskészlet); kézi működtetésű ételdarálók.

 ( 111 )  207.276

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00601

 ( 220 )  2012.02.24.

 ( 732 )  MÉLYÉP-H Építő, Tervező és Kereskedelmi Kft., Hajdúböszörmény (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.277

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00753

 ( 220 )  2012.03.07.

 ( 732 )  Baán Faipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Kimle (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).

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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.278

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00757

 ( 220 )  2012.03.07.

 ( 732 )  Agrogál Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ecser (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 40 Anyagmegmunkálás; hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása; hulladékkezelés; hulladékok és

 újrahasznosítható anyagok osztályozása.

 ( 111 )  207.279

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00758

 ( 220 )  2012.03.07.

 ( 732 )  Teszt Média Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nedwed Mária, Dr. Nedwed Mária Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35 Marketing; reklámozás.

 41 Elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.

 ( 111 )  207.280

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00768

 ( 220 )  2012.03.08.

 ( 732 )  Blokk Media Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Glatz Ferenc, dr. Glatz Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 41 Divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; feliratozása (filmek-); fényképészet, filmek gyártása,

kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások; fotóriportok készítése; hangstúdiók szolgáltatásai;

hangversenyek szervezése éslebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; mikrofilmezés; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok

szolgáltatása számítógépes hálózatból; rádió- éstelevízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások, show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sorsjátékok

lebonyolítása, szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegekkiadása, (nem

reklámcélú-); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás,

videofilmezés; videofilmgyártás; videoszalagok vágása; zene összeállítása; zenei produkciók, zenekarok

 szolgáltatásai; zenés kabarék,varieték.

 ( 111 )  207.281

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00769

 ( 220 )  2012.03.08.

 ( 732 )  Blokk Media Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Glatz Ferenc, dr. Glatz Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 38 Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; távkonferencia szolgáltatások; televíziós műsorszórás; üzenetek és

 képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

 ( 111 )  207.282

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00771

 ( 220 )  2012.03.08.

 ( 732 )  Pekto-Foods Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  32 Egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

 ( 111 )  207.283

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00914

 ( 220 )  2012.03.20.

 ( 732 )  ERU Hungária Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sulyok Annamária, Bitskey és Sulyok Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Sajtok.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.284

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00915

 ( 220 )  2012.03.20.

 ( 732 )  ERU Hungária Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sulyok Annamária, Bitskey és Sulyok Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Sajtok.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.285

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00925

 ( 220 )  2012.03.21.

 ( 732 )  MNR Fémmegmunkáló és Szolgáltató Kft., Győr-Ipari Park (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr
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( 546 )

 ( 511 )  37 Gépek és alkatrészeinek javítása, karbantartása.

 40 Egyedi alkatrészek gyártása, fémmegmunkálás, esztergálás, marás, köszörülés, szikraforgácsolás.

 42 Műszaki szolgáltatások, műszeres mérés 3D-s mérés, rezgésdiagnosztika, egyensúlyozás.

 ( 111 )  207.286

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00927

 ( 220 )  2012.03.21.

 ( 732 )  Jiashan Yilaisheng Electronic Co., Ltd., Jiashan County, Zhejiang (CN)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 9 Lemezjátszók; akusztikus kapcsoló-berendezések; megafonok; kapcsoló szerkezetek (adatfeldolgozó

berendezés); hang továbbítására szolgáló készülékek; mikrofonok; tölcsérek hangosbeszélőkhöz; video kivetítők;

 navigációs eszközök; anyagok villanyfővezetékekhez (huzalok, kábelek).

 ( 111 )  207.287

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00928

 ( 220 )  2012.03.21.

 ( 732 )  Dinnyés József, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  207.288

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00932

 ( 220 )  2012.03.22.

 ( 732 )  Hu Wengang, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.289

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 01089
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 ( 220 )  2012.03.30.

 ( 732 )  "SCHOKO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

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

 ( 541 )  CICERO

 ( 511 ) 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 )  207.290

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 01090

 ( 220 )  2012.03.30.

 ( 732 )  "SCHOKO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

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

 ( 541 )  Trampli

 ( 511 ) 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 )  207.291

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 01091

 ( 220 )  2012.03.30.

 ( 732 )  "SCHOKO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

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

 ( 541 )  Fly

 ( 511 ) 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 )  207.292

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 01092

 ( 220 )  2012.03.30.

 ( 732 )  "SCHOKO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

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

 ( 541 )  Coretto

 ( 511 ) 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 )  207.293

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 01401

 ( 220 )  2012.04.24.

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

 ( 541 )  EGIDESSA

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 111 )  207.294

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 01402

 ( 220 )  2012.04.24.

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

 ( 541 )  ALTFORALLE

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  207.295

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 01404

 ( 220 )  2012.04.24.

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

 ( 541 )  AMODEA

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  207.296

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 11 04046

 ( 220 )  2011.12.19.

 ( 732 )  Verestransz Szállítási És Szolgáltató Kft., Veresegyház (HU)

 ( 541 )  RISE

 ( 511 )  34 Dohány; cigaretta; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 111 )  207.297

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 11 03571

 ( 220 )  2011.11.10.

 ( 732 )  Magyar Autóklub, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa, Gyulainé Tóth Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 valamennyi áru).

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 )  207.298

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 11 04051

 ( 220 )  2011.12.19.

 ( 732 )  Real Nature Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  "Lehet finom is, ami egészséges"

 ( 511 )  29 Tej és tejtermék, túró, sajt.

 30 Szója termékek, rizs, bab, szója italok, szója pudingok, joghurtok, shakek.

 35 Fenti termékekkel való élelmiszer kereskedelem.

 ( 111 )  207.299

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 11 04057

 ( 220 )  2011.12.19.

 ( 732 )  Kovács Csaba, Budapest (HU)

 ( 541 )  D'LEP

 ( 511 ) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk (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 )  207.300

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 11 04141

 ( 220 )  2011.12.23.

 ( 732 )  Durbák-Farm Mezőgazdasági, Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Nyírlövő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  34 Dohány.

 ( 111 )  207.301

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 11 04206

 ( 220 )  2011.12.28.

 ( 732 )  Debreceni Csoport Húsipari Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok, amelyek nem tartoznak

 más áruosztályba.

 29 Magyarországról származó szalámi-, és kolbászfélék, szárazáruk, vörösáruk.

 ( 111 )  207.302

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 11 04208

 ( 220 )  2011.12.28.

 ( 732 )  Debreceni Csoport Húsipari Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 ) 16 Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok, amelyek nem tartoznak

 más áruosztályba.

 29 Magyarországról származó szalámi-, és kolbászfélék, szárazáruk, vörösáruk.

 ( 111 )  207.303

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 11 04209

 ( 220 )  2011.12.28.

 ( 732 )  Debreceni Csoport Húsipari Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok, amelyek nem tartoznak

 más áruosztályba.

 29 Magyarországról származó szalámi-, és kolbászfélék, szárazáruk, vörösáruk.

 ( 111 )  207.304

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 11 04210

 ( 220 )  2011.12.28.

 ( 732 )  FILÓ KFT., Egercsehi (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és

 tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.305

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00112

 ( 220 )  2012.01.13.

 ( 732 )  Fehér György Jánosné, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek.

 35 Reklámozás.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.306

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00336

 ( 220 )  2012.02.02.

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Kalinka, Magyarország díjnyertes vodkája!

 ( 511 )  33 Vodkák.

 ( 111 )  207.307

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 11 02678

 ( 220 )  2011.08.24.

 ( 732 )  Doktor Természet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rozgonyi Balázs, Budapest

  ( 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 és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek),(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 111 )  207.308

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00438

 ( 220 )  2012.02.13.

 ( 732 )  Pharmatéka Bt., Budapest (HU)

 ( 541 )  TÉKAVIT

 ( 511 )  5 Vitaminkészítmény.

 ( 111 )  207.309

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00437

 ( 220 )  2012.02.13.

 ( 732 )  Capital Golden Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Budapest

 ( 541 )  ADKING

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

 ( 111 )  207.310

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00436

 ( 220 )  2012.02.13.

 ( 732 )  Varga Zoltán, Tápiószele (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Tésztafélék.

 ( 111 )  207.311

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00435

 ( 220 )  2012.02.13.

 ( 732 )  Varga Zoltán, Tápiószele (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Tésztafélék.

 ( 111 )  207.312

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00290

 ( 220 )  2012.01.30.

 ( 732 )  Hegyi Kristály 2002 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).
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.313

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00289

 ( 220 )  2012.01.30.

 ( 732 )  Solar Capital Gold Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  "Bearanyozzuk az életét"

 ( 511 )  16 Újságok, magazinok, kiadványok.

 35 Reklámozás, kereskedelmi szolgáltatások, hirdetés.

 41 Újságok, magazinok szerkesztése, kiadói tevékenység.

 ( 111 )  207.314

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00286

 ( 220 )  2012.01.30.

 ( 732 )  Pharmatéka Bt., Budapest (HU)

 ( 541 )  PHARMASZELÉN combi

 ( 511 )  5 Vitaminkészítmények.

 31 Takarmány adalékok.

 ( 111 )  207.315

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00284

 ( 220 )  2012.01.30.

 ( 732 )  dr. Steier József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sághelyi György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek, magok, vetőmagok, élő növények és palánták, virágok, nyers

 fa.

35 Reklámozás, hirdetés, kereskedelem, áruféleségek összeállítása megtekintés utáni vásárlás céljára a

 nyilvánossággal való kommunikáció útján.

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

és kutatószolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés, különösképpen az

agráriumhoz köthető szolgáltatások,mezőgazdasági szolgáltatások, bakteriológiai kutatás, biológiai kutatás,

energiatakarékossági tanácsadás, geológiai kutatás, geológiai szakvélemény készítése, ipari formatervezés, ipari

(alkalmazott) és tudományos kutatások az ökológia területén,kozmetikai kutatás, környezetvédelmi kutatás, K+F

tevékenység mások részére, mint szolgáltatás, lábon álló fa minőségbecslése, mechnanikai kutatás, műszaki

kutatás, mérésügyi hitelesítés, mérnöki tevékenységhez kötődő szolgáltatások, minőségellenőrzés,műszaki

szakértői tevékenység, műszaki tervtanulmányok készítése, műszaki szakvélemények adása, számítógépes

rendszerek távfelügyelete (monitoring), számítógépes rendszer és web felület készítése, fenntartása, vegyészeti

 kutatás és szolgáltatások.
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 ( 111 )  207.316

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00281

 ( 220 )  2012.01.27.

 ( 732 )  NAPFÉNY AJTÓ-ABLAK Kft. 100%, Marcali (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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 )  207.317

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00280

 ( 220 )  2012.01.27.

 ( 732 )  EUROMEDIKA-GLOBAL Kft. 100%, Debrecen (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; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek). 

 ( 111 )  207.318

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00278

 ( 220 )  2012.01.27.

 ( 732 )  Németh Dorottya, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  "YOUR BODY YOUR BRAND"

 ( 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).

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).
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 ( 111 )  207.319

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00244

 ( 220 )  2011.10.14.

 ( 732 )  Hajnal Lajos, Nyíregyháza (HU)

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

  

( 546 )

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  207.320

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 11 04188

 ( 220 )  2011.12.22.

 ( 732 )  Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Topeka, Kansas (US)

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

 ( 541 )  I LOVE SHOES

 ( 511 ) 35 Mások javára lábbelik, ruházat, pénztárcák, kézitáskák és hátizsákok összeállítása (kivéve ezek szállítását),

amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelően megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az

árukat, mely szolgáltatásokrendelkezésre állnak kiskereskedelmi üzletekben, valamint az elektronikus média

 eszközök, például weboldalak által is.

 ( 111 )  207.321

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00544

 ( 220 )  2012.02.22.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ANGISED

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  207.322

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00545

 ( 220 )  2012.02.22.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ANAGISED

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  207.323

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00582

 ( 220 )  2012.02.23.

 ( 732 )  SC PESCADO GRUP SRL, Buhusi (RO)
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 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BONITO

 ( 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).

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 )  207.324

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00750

 ( 220 )  2012.03.07.

 ( 732 )  Trunkos András, Törökbálint (HU)

 ( 541 )  Total-Food-Express

 ( 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, cukor, rizs; tápióka, szágó, kávépótló szerek, lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

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

 mártások; fűszerek; jég; ecet.

 43 Vendéglátási szolgáltatások (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  207.325

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 10 01969

 ( 220 )  2010.06.28.

 ( 732 )  ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Győrbíró Dorottya, Győrbíró 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). 

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 )  207.327

 ( 151 )  2012.09.25.

 ( 210 )  M 11 03543

 ( 220 )  2011.11.09.

 ( 732 )  Seres Mária, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 4 Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve a
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motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek; (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 valamennyiáru).

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).

 ( 111 )  207.328

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00263

 ( 220 )  2012.01.27.

 ( 732 )  Nordikal Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek; (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

 ( 111 )  207.329

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00417

 ( 220 )  2012.02.09.

 ( 732 )  Peter's Textil Kft., BUDAPEST (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  207.330

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00418
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 ( 220 )  2012.02.09.

 ( 732 )  Adfit Marketing Megoldások Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Bauer Ferenc,dr. Bauer Ferenc ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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 )  207.331

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00428

 ( 220 )  2012.02.10.

 ( 732 )  Nagy Balázs, Abda (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Gábor, Győr

  
( 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).

 40 Anyagmegmunkálás (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 )  207.332

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00430

 ( 220 )  2012.02.10.

 ( 732 )  DSM Pro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Géczi Beatrix, Géczi & Géczi Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;
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gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;

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

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

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

30 Kávé, tea, kakaó, cukor; 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.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.333

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00583

 ( 220 )  2012.02.23.

 ( 732 )  EBK Drinks Kft., Balatonlelle (HU)

  
( 546 )

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

 áru).

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

 ( 111 )  207.334

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00586

 ( 220 )  2012.02.23.

 ( 732 )  Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  ( 591 )

 ( 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 valamennyiáru).

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.335

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00735

 ( 220 )  2012.03.06.

 ( 732 )  Le Biscuit Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  43 Vendéglátás: bár szolgáltatások, étkezdék, éttermek, kávéházak.

 ( 111 )  207.336

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00741

 ( 220 )  2012.03.06.

 ( 732 )  B-MIX TEAM Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

[áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói

 tanácsadás].

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építmények lebontása; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése;

falazás [kőművesmunka]; fűtőberendezések felszerelése és javítása; kazánok tisztítása és javítása; kőműves

 munkák; légkondicionáló berendezésekfelszerelése és javítása; vízvezeték-szerelés.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; éttermek.

 ( 111 )  207.337

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00897

 ( 220 )  2012.03.20.

 ( 732 )  TAXI FIX Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh László István ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39 Taxiszolgáltatás; személyszállítás; áruszállítás.

 ( 111 )  207.338

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00900

 ( 220 )  2012.03.20.

 ( 732 )  SCHOCO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 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 )  207.339

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00901

 ( 220 )  2012.03.20.
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 ( 732 )  SCHOCO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 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 )  207.340

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00903

 ( 220 )  2012.03.20.

 ( 732 )  Budapest Film Produkciós Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.341

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00908

 ( 220 )  2012.03.20.

 ( 732 )  Kovács Nimród Borászat Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Fekete Sándor, Eger

  

( 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 valamennyiáru).

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek
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kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más

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

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

 áru).

 ( 111 )  207.342

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 11 03950

 ( 220 )  2011.12.13.

 ( 732 )  Medgyesi József Miklós, Palotás (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MÁTRAMED

 ( 511 )  3 Kozmetikai cikkek; szappanok; illatszerek, illó olajok; hajmosó szerek; fogkrémek.

5 Gyógynövények; gyógyteák; vitamin készítmények; növényi kivonatok; ásványvizek gyógyászati használatra;

élelmiszer kiegészítők gyógyászati használatra; ásványi élelmiszerkiegészítők; ehető növényi rostok (nem -,

táplálkozásra); készítmények gyógyfürdőihasználatra; légtisztító-, légfrissítő készítmények; nyomelem

készítmények emberi és állati fogyasztásra; fertőtlenítő szerek; fogtömő anyagok és egyéb fogászati anyagok;

 tapaszok, kötszeranyagok; diétás anyagok gyógyászati használatra; bébiételek.

 30 Tea, fűszeres mártások; fűszerek; táplálék kiegészítők; vitamin-alapú táplálék kiegészítők.

 ( 111 )  207.343

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00020

 ( 220 )  2012.01.04.

 ( 732 )  Smartpress 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).

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

 ( 111 )  207.344

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00022

 ( 220 )  2012.01.04.

 ( 732 )  Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Zrt., Kiskunhalas (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Baromfi, különösen víziszárnyasok, friss, fagyasztott, előhűtött és tovább feldolgozott, egész és darabolt

 csontozott készítmények, liba- és kacsamáj, illetve azok készítményei.

 ( 111 )  207.345
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 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00019

 ( 220 )  2012.01.04.

 ( 732 )  Suhajda Tamás, Dabas (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 6 Acél nyers, vagy félig megmunkált állapotban, acélötvözetek, acélhuzalok, acéllemezek, acélrudak és

 acélszalagok.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

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

 ( 111 )  207.346

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00018

 ( 220 )  2012.01.04.

 ( 732 )  Suhajda Tamás, Dabas (HU)

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

 ( 541 )  FERRO-SPED 2000

 ( 511 )  36 Ingatlanügyek.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.347

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00015

 ( 220 )  2012.01.04.

 ( 732 )  SZOLNOK "kas" Szigeteléstechnikai Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  Barta Levente, Szolnok

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

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

 ( 111 )  207.348

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00173

 ( 220 )  2012.01.19.

 ( 732 )  dr. Králik László Gábor, Győr (HU)

 dr. Radics Judit, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr
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( 546 )

 ( 511 ) 41 Egészségügyi szakembereknek és/vagy pácienseknek szánt, elsősorban az alvás, hangulatzavarok, stressz

témájával kapcsolatos szemináriumok, eszmecserék, konferenciák, kongresszusok, fórumok, szimpóziumok,

 előadások, képzés és oktatás, képzési műhelyekszervezése és lebonyolítása.

44 Gyógyászati szolgáltatások, különösen az alvászavarok, hangulati és szorongásos zavarok (elsősorban

depressziók, pánikbetegség) terápiás kezelésének területén; teljes körű belgyógyászati (kardiológiai, neurológiai,

endokrinológiai) átvizsgálás azalvásproblémák hátterében esetlegesen meghúzódó testi betegségek feltárása

cáljából; komplex kivizsgálás és kezelés szakorvosi team által; klinikák szolgáltatásai; páciensek számára nyújtott

személyre szabott orvosi tanácsadó szolgáltatások személyesenvagy kommunikációs csatornákon keresztül,

különösen inszomnia, alváselégtelenség, az elalvás, az éjszaka átalvásának zavara és a túl korai fölébredés

körében, alvásközbeni rendellenes légzés betegség menedzsment szolgáltatások beleértve tanácsadást,életstílus

 tanácsadást, csoportos vagy egyéni tanácsadó vagy betanító programokat.

 ( 111 )  207.349

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00177

 ( 220 )  2012.01.19.

 ( 732 )  Dell Inc., Round Rock, Texas (US)

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

 ( 541 )  DELL COMPUTER

 ( 511 ) 9 Számítógépek és perifériák, úgymint monitorok, billentyűzetek, nyomtatók, cursormozgatók, modemek, hard és

floppy disk-vezérlők, szalagvezetők, kártyák és memóriaösszekötők, memória-boardok és chipek, kábelek és

 konnektorok, működő software és kéziinstrukciók egységenként árusítva.

 ( 111 )  207.350

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00189

 ( 220 )  2012.01.23.

 ( 732 )  Pödör Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Ajtony Csaba, Nagy Ajtony Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PÖDWICH

 ( 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; kókuszolaj; kukoricaolaj;

napraforgóolaj, étkezési;olajok, étkezési; olívaolaj, étkezési; pálmamag olaj, táplálkozási használatra; pálmaolaj

 táplálkozási használatra; repceolaj, étkezési; szezámolaj.

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;aromák, az illóolajok kivételével; aromák italokhoz, az illóolajok kivételével;

 aromák süteményekhez, az illóolajok kivételével; aromás készítmények élelmezéshez; ecet; szendvicsek.

43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék;

 kávéházak; önkiszolgáló éttermek.

 ( 111 )  207.351

 ( 151 )  2012.09.18.
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 ( 210 )  M 12 00188

 ( 220 )  2012.01.20.

 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Török Éva, Budapest

 ( 541 )  Mozaik

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

 ( 111 )  207.352

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00182

 ( 220 )  2012.01.20.

 ( 732 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER KFT., Budapest

  

( 546 )

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

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

 mintázóanyagok.

29 Tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; fehérje készítmények, és adalékok étkezési célra, étrend

 kiegészítők, vitamin készítmények, enzimek.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótlószerek; gluténmentes készítmények, lisztek és más

gabonakészítmények, rostkészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok, méz,

 melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár;ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 111 )  207.353

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00314

 ( 220 )  2012.01.31.

 ( 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 )  207.354

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00312

 ( 220 )  2012.01.31.

 ( 732 )  EBK DRINKS Kft., Balatonlelle (HU)

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 19. szám, 2012.10.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1989



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

 áru).

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

 ( 111 )  207.355

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00332

 ( 220 )  2012.02.01.

 ( 732 )  Ramiris Europe KFT, Budapest, (HU)

 ( 740 )  dr. Seszták Miklós Ügyvéd, Kisvárda

  

( 546 )

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

egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

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

áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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 )  207.356

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00652

 ( 220 )  2012.02.29.

 ( 732 )  Ye Jianlong, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

 ( 541 )  LEONFIT

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

 ( 111 )  207.357

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00671

 ( 220 )  2012.02.29.

 ( 732 )  Tompack Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Bt., Cegléd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  40 Anyagmegmunkálás; papír kikészítése, appretúrája; papírkezelés.

 ( 111 )  207.358

 ( 151 )  2012.09.18.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 19. szám, 2012.10.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1990



 ( 210 )  M 12 00502

 ( 220 )  2012.02.17.

 ( 732 )  SZEPIKÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Szeged (HU)

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

 ( 541 )  SZEPIKÓ

 ( 511 ) 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).

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 )  207.359

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00505

 ( 220 )  2012.02.17.

 ( 732 )  Alia Ékszer Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  207.360

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00501

 ( 220 )  2012.02.17.

 ( 732 )  "TOM" TRANS Szállítmányozó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Komló (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; építés; építmények

 lebontása.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; kamionos szállítás; szállítmányozás;

teher(áru)-szállítás. 

 ( 111 )  207.361

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00820

 ( 220 )  2008.08.07.

 ( 732 )  GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, Wilmington, Delaware (US)

 ( 740 )  Dr. Sasvári Gabriella ügyvéd, SBG & K Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BIOTENE

 ( 511 )  5 Fogászati ragasztóanyagok és szájhidratáló gélek.

 ( 111 )  207.362

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 19. szám, 2012.10.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1991



 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00815

 ( 220 )  2012.03.09.

 ( 732 )  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; reklámanyagok terjesztése;

reklámozás; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési oldalak készítése; on-line hirdetői tevékenyég

 számítógépes hálózaton.

 38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; on-line elérhető elektronikus

 publikációk, nem letölthetők.

 ( 111 )  207.363

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00826

 ( 220 )  2012.03.12.

 ( 732 )  Csek Károly, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  GREEN TRACK - rendszer

 ( 511 )  19 Nem fém építőanyagok, különösen vasúti sínhez csatlakozó hulladékgyűjtő tálcák.

 ( 111 )  207.364

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00181

 ( 220 )  2012.01.20.

 ( 732 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

 mintázóanyagok.

29 Tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; fehérje készítmények, és adalékok étkezési célra, étrend

 kiegészítők, vitamin készítmények, enzimek.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótlószerek; gluténmentes készítmények, lisztek és más

gabonakészítmények, rostkészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok, méz,

 melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár;ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 111 )  207.368

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 11 02205

 ( 220 )  2011.07.12.

 ( 732 )  Raffael Lászlóné, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Dávidházi Richárd, Szeged
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( 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; ezoterikus fesztiválok szervezése,

 rendezvények lebonyolítása; könnyűzenei koncertek, zenés-táncos rendezvények szervezése, lebonyolítása.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások; jövendő mondás, kártyajóslás.

 ( 111 )  207.369

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 10 00448

 ( 220 )  2010.02.15.

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

  

( 554 )

 ( 511 )  29 Magyarországról származó tejtermékek; tejes italok, főként tejet tartalmazó italok.

 ( 111 )  207.371

 ( 151 )  2012.09.19.

 ( 210 )  M 10 00445

 ( 220 )  2010.02.15.

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Magyarországról származó vaj, vajkrém.

 ( 111 )  207.372

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 01167
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 ( 220 )  2012.04.06.

 ( 732 )  Paizs Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dombi Viktor, Dr. Dombi Viktor Ügyvédi Iroda, Érd

  

( 546 )

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

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

 (lottózóban igénybe vehető, szerencsejáték körébe tartozó szolgáltatás nyújtása).

 ( 111 )  207.373

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 01010

 ( 220 )  2012.03.28.

 ( 732 )  Groupama Garancia Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ruszthy Dániel, Budapest

 ( 541 )  Életív

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen;

reklámozás és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különösen esernyők, zászlók, ajándéktárgyak

révén; hirdetések papír- és egyéb hordozón,például plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus

médián és a világhálón keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó

szolgáltatásokban, pl. teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül, hirdetésekelektronikus formában távközlési úton

 pl. telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; pénzügyi és biztosítási szolgáltatások általában, befektetések kezelése,

alapítványokpénzügyi kezelése; biztosítási ügynöki alkuszi tevékenység; interneten és távközlési hálózatokon

keresztül nyújtottbiztosításiszolgáltatások, tájékoztatás és tanácsadás biztosítások és pénzügyek tárgyában

telefonon és interneten keresztül is, biztosítási szolgáltatások, utasbiztosítások, felelősségbiztosítások,

önkormányzati biztosítások, életbiztosítások,balesetbiztosítások,törlesztési biztosítások, vállalkozói és

vállalkozási biztosítások, szakmai biztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakásingatlan és építkezési

biztosítások, műtárgy- és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; sport-és kulturális tevékenységek

 szponzorálása.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport és kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi,

biztosításiés szakmai képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés,

 felnőttoktatás; sport- és kulturálistevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  207.374

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 01009

 ( 220 )  2012.03.28.

 ( 732 )  Groupama Garancia Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ruszthy Dániel, Budapest

 ( 541 )  Életív Program

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen;

reklámozás és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különösen esernyők, zászlók, ajándéktárgyak

révén; hirdetések papír- és egyéb hordozón,például plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus

médián és a világhálón keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó

szolgáltatásokban, pl. teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül, hirdetésekelektronikus formában távközlési úton

 pl. telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.
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36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; pénzügyi és biztosítási szolgáltatások általában, befektetések kezelése,

alapítványokpénzügyi kezelése; biztosítási ügynöki alkuszi tevékenység; interneten és távközlési hálózatokon

keresztül nyújtottbiztosításiszolgáltatások, tájékoztatás és tanácsadás biztosítások és pénzügyek tárgyában

telefonon és interneten keresztül is, biztosítási szolgáltatások, utasbiztosítások, felelősségbiztosítások,

önkormányzati biztosítások, életbiztosítások,balesetbiztosítások,törlesztési biztosítások, vállalkozói és

vállalkozási biztosítások, szakmai biztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakásingatlanés építkezési

biztosítások, műtárgy- és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; sport- éskulturális tevékenységek

 szponzorálása.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport és kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi,

biztosításiés szakmai képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés,

 felnőttoktatás; sport- és kulturálistevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  207.375

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00201

 ( 220 )  2012.01.23.

 ( 732 )  DIGI-BOOK MAGYARORSZÁG KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT, GYULA (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Norbert, Nagy és Madlovits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.376

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00706

 ( 220 )  2012.03.02.

 ( 732 )  Aka Kft., Villány (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3 Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.

 43 Időleges szállásadás; szállodai szolgáltatások.

44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; manikűrszolgáltatások; masszázs;

 szépségszalonok.

 ( 111 )  207.377
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 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00521

 ( 220 )  2012.02.20.

 ( 732 )  Autofrance Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 39 Francia technológia és eljárás alapú szállítás; francia technológia és eljárás alapú áruk csomagolása és

raktározása; francia technológia és eljárás alapú utazásszervezés; francia technológia és eljárás alapú hulladékok

 szállítása és tárolása; franciatechnológia és eljárás alapú mentési szolgáltatások.

40 Francia technológia és eljárás alapú anyagmegmunkálás; francia technológia és eljárás alapú hulladékok és

 újrahasznosítható anyagok osztályozása.

 ( 111 )  207.378

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00846

 ( 220 )  2012.03.13.

 ( 732 )  Pharmaswiss SA, 6300 Zug (CH)

 ( 740 )  dr. Sütő Georgina, Sütő és Burger Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pylodes

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti termék, antihisztamin.

 ( 111 )  207.379

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00710

 ( 220 )  2012.03.05.

 ( 732 )  Péntek Ágnes, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi készülékek és műszerek.

 41 Szakmai képzés, szórakoztatás, kulturális tevékenység.

 44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  207.380

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00472

 ( 220 )  2012.02.15.

 ( 732 )  K.F.ZS. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ibrány (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).
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 ( 111 )  207.381

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00679

 ( 220 )  2012.02.29.

 ( 732 )  Ferenczi Fémipari Kft., Écs (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  ( 546 )

 ( 511 ) 6 Fém építőanyagok ; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok, lakatosipari termékek; fém tömegcikkek;

 fémbútorok; fémcsövek és csővezetékek ; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 35 Fémszerkezetek, fémmegmunkálással előállított termékek kereskedelme.

40 Anyagmegmunkálás; fémmegmunkálás, festési szolgáltatások fémbevonat készítése elektromos úton;

 fémbevonás; elektrosztatikus porfestés; vízsugaras vágás; fémek hőkezelése.

 ( 111 )  207.382

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00531

 ( 220 )  2012.02.21.

 ( 732 )  Klein Park Kft., Bakonycsernye (HU)

 ( 541 )  Kotrás, Bontás, Palántázás? A KLEIN PARK Kft. a megoldás!

 ( 511 )  37 Építmények lebontása; útépítés.

 44 Gyepgondozás.

 ( 111 )  207.383

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00366

 ( 220 )  2012.02.06.

 ( 732 )  STP Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  LOGIPIX

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

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

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

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

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

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

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

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 )  207.384

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00197

 ( 220 )  2012.01.23.

 ( 732 )  Intellio Technologies Zrt., Székesfehérvár (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, fényképészeti, mozgóképi, optikai, mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő

és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló

készülékek; különösen videokamerák,LED kamerák, térfigyelő kamerák és biztonsági kamerák, személyek és

vagyontárgyak védelmére; elektronikus biztonsági/riasztó rendszerek; mágneses adathordozók; adatfeldolgozó

 berendezések, számítógépehez csatlakoztatható számítástechnikai eszközök(hardver); szoftver termékek.

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 45 Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  207.385

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00836

 ( 220 )  2012.03.13.

 ( 732 )  Aqua-General Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hajdúszoboszló (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.386

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00517

 ( 220 )  2012.02.20.

 ( 732 )  Synergon Informatika Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  SynCloud

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

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

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

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

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

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

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

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).

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 )  207.387

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00707

 ( 220 )  2012.03.02.

 ( 732 )  Aka Kft., Villány (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  33 Borok.

 ( 111 )  207.388

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00198

 ( 220 )  2012.01.23.

 ( 732 )  Intellio Technologies Zrt., Székesfehérvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, fényképészeti, mozgóképi, optikai, mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő

és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló

készülékek; különösen videokamerák,LED kamerák, térfigyelő kamerák és biztonsági kamerák, személyek és

vagyontárgyak védelmére; elektronikus biztonsági/riasztó rendszerek; mágneses adathordozók; adatfeldolgozó

 berendezések, számítógépehez csatlakoztatható számítástechnikai eszközök(hardver); szoftver termékek.

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 45 Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  207.389

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 11 03488

 ( 220 )  2011.11.04.

 ( 732 )  Göktas Merdol, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Turjányi Erzsébet, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.390

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 11 03801

 ( 220 )  2011.11.29.

 ( 732 )  BIO-VET Kft., Tiszatelek (HU)

 ( 541 )  SPERMAX PLUS

 ( 511 )  5 A sperma mennyiségének, minőségének növelését szolgáló kiegészítő takarmány sertés kanok számára.

 ( 111 )  207.391

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00995
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 ( 220 )  2012.03.27.

 ( 732 )  NRG-AGENT Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Pataki Jenő, Kecskemét

  
( 546 )

 ( 511 )  4 Hő- és villamos energiát termelő berendezések.

 37 Hő- és villamos energiát termelő berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

 ( 111 )  207.392

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 11 03970

 ( 220 )  2012.01.27.

 ( 732 )  Ferépszer Kft., Szombathely (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6 Íves lépcső acéltartóval fa járólappal; íves lépcső acéltartóval kő járólappal; íves lépcső acéltartóval

tűzihorganyzott járóráccsal; íves lépcső acéltartóval bordáslemez járólappal; íves lépcső acéltartóval fa

 bevonattal, fa járólappal.

 ( 111 )  207.393

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 11 03812

 ( 220 )  2011.11.30.

 ( 732 )  Sony Music Entertainment Magyarország Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdős Anett, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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).

 ( 111 )  207.394

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 11 03680

 ( 220 )  2011.11.18.

 ( 732 )  Netbase, Nagyvárad (RO)

 ( 541 )  Bien.hu

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  207.395

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 11 03175

 ( 220 )  2011.10.07.

 ( 732 )  Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hümpfner Viktória, Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Ringier Kapocs program

 ( 511 ) 16 Papír és papírcikkek, karton és karton cikk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomtatványok, újságok

 és folyóiratok, könyvek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

21 Kis hordozható eszközök, edények és tartályok, háztartási és konyhai célokra; üvegáruk, porcelán- és

 fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 25 Ruházati cikkek.

 28 Játékok, játékkártyák, játékszerek, torna- és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 35 Reklámozás.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.396

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 11 03176

 ( 220 )  2011.10.07.

 ( 732 )  Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hümpfner Viktória, Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Papír és papírcikkek, karton és karton cikk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomtatványok, újságok

 és folyóiratok, könyvek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

21 Kis hordozható eszközök, edények és tartályok, háztartási és konyhai célokra; üvegáruk, porcelán- és

 fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 25 Ruházati cikkek.

 28 Játékok, játékkártyák, játékszerek, torna- és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 35 Reklámozás.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.397

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00999

 ( 220 )  2012.03.27.

 ( 732 )  IMK Greenpower Kft., Telki (HU)

 ( 740 )  dr. Kereszty Marcell , Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  SWES

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

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

keltetőgépek; árusító automaták;villamos energia generátorok; aggregátorok; automatikus elosztógépek;

áramfejlesztő generátorok; áramfejlesztők; áttételek gépekhez; áttételek nem szárazföldi járművekhez; biztonsági

áramfejlesztő generátorok; csónakmotorok; elektromotorok, villamosmotorok, nem földi járművek részére;

hajómotorok; hajtó(mű)motorok, nem szárazföldi járművekhez; ipari manipulátorok (gépek); kondenzátorok,
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gőzleválasztók (géprészek); meghajtószerkezetek, nem szárazföldi járművekhez; mélyfúróberendezések, úszó

vagy nemúszó; motorok légpárnás járművekhez; motorok, nem szárazföldi járművekhez; robotok(gépek);

sebességváltók, nem szárazföldi járművekhez; szeparátorok, osztógépek; szűrőgépek; szűrők (gépek vagy

 motorok részei); vezérlőszerkezetek gépekhez vagy motorokhoz.

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

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

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

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

hanglemezek; CD-k, DVD-k és egyéb digitális adathordozók; szerkezetekérmebedobással működő

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

számítógépes szoftver; tűzoltó készülékek; villamos szabályozó készülékek energia menedzsmenthez; villamos

teljesítményszabályozók;energiacellák (elektromos); villamosság vezetéséhez, betáplálásához, átalakításához,

akkumulálásához, szabályozásához vagy vezérléséhez való berendezések; villamos megfigyelő berendezések;

villamos kábelek; villamosvezetékek; villamos átalakítók;villamos mérőberendezések; villamos mérőkészülékek;

villamos szabályozó berendezések; számítógép operációs programok és számítógépes programok (eltárolt és

letölthető); processzorok (központi feldolgozóegységek); adatfeldolgozó berendezések,számítógépek;

akkumulátor- és elemtöltők; akkumulátoredények; akkumulátorok, elektromos; akkumulátorrácsok;

akkumulátortartályok; anódok; anódtelepek; áram-egyenirányítók; árammegszakítók; elektromágneses tekercsek;

elektromos akkumulátorok járművekhez;elemek, elektromos; ellenőrző berendezések, elektromos; erősítők;

fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; galvánakkumulátorok; galvánelemek; hajózási készülékek és

műszerek; inverterek, áramirányítók (elektromosság); induktorok, indukcióstekercsek (elektromosság); integrált

áramkörök; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; kondenzátorok, elektromos;

lemezek elektromos akkumulátorokhoz; mágnesek; mágneses huzalok,mágneshuzalok; nagyfrekvenciás

készülékek;nyomtatott áramkörök; sótartalommérők, sófokolók; sűrűségmérők, denziméterek; szünetmentes

áramforrások; tartók elektromos tekercsekhez; tekercsek, elektromos; töltőkészülékek, elektromos elemekhez;

transzformátorok; tűzoltóhajók; vegyészeti készülékekés eszközök; vezérlőpult [elektromosság]; zavarszűrő

 készülékek (villamosság).

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; energiatermelő berendezések létesítése; létesítmény-építés,

-fenntartás és építési projekt menedzsmenti szolgáltatások az energiatermelés és az energiaátvitel területén;

elektromos berendezések felszereléseés javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; elhasznált vagy

megsemmisült motorok felújítása; elhasznált vagy részben megsemmisült gépek felújítása; építési tárgyú

információk; építkezések felügyelete (irányítás); építmények lebontása; gépeküzembe helyezése, karbantartása és

javítása; gyárépítés; hajóépítés; javítási tárgyú információk; konzultáció konstrukciókról; tenger alatti építkezés;

 tenger alatti javítások.

40 Anyagmegmunkálás; energiatermelő szolgáltatások; energiatermelés; energiatermelő berendezések

kölcsönzése; hulladékból energiát előállító szolgáltatások; anyagok összeállítása mások megrendelése szerint;

fémbevonat készítése elektromos úton; fémbevonás;fémöntés; generátorok kölcsönzése; hulladék és szemét

újrafeldolgozása/hasznosítása; hulladékkezelés (átalakítás); hulladékok és újrahasznosítható anyagok

 osztályozása; információ anyagkezelésről; mágnesezés; vízkezelés.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezésés fejlesztés; energiahatékonyságra

vonatkozó tanácsadó szolgáltatások;energiahatékonyság területére eső mérnöki szolgáltatások; környezetbarát

energia és energiaforrások kutatása és fejlesztése; energetikai területű kutatás; megújuló energiák területére eső

kutatás; alternatív energiatermelés területére eső műszakikonzultációs szolgáltatások; tudományos és ipari

kutatási és fejlesztési szolgáltatások; számítógép programozás; műszaki projekt tanulmányok az építés, az

energiatermelés, energia-megtakarítás és energiaátalakítás területein; erőművekhez részek ésberendezések

tervezése; erőművekkel kapcsolatos mérnöki műszaki konzultáció; harmadik felek részére történő kutatás és

fejlesztés az energiatermelés és energiaátalakítás területén; villamos energia termelésére és átalakítására szolgáló
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berendezések éslétesítmények műszaki fejlesztése és tervezése (mérnöki szolgáltatások); felügyelet (mérnöki

szolgáltatások); anyagtesztelés; kémiai kutatás; kémiai szolgáltatások; gépészmérnöki kutatás; környezetvédelem

területére eső kutatás; környezetvédelemmelkapcsolatos tanácsadás; adatok vagy dokumentumok átalakítása

fizikai médiumból elektronikus médiumba; anyagpróba; bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás;

energiatakarékossági tanácsadás; építési tervkészítés; építészet; építészeti konzultáció; fizikaikutatások;

gépjárművek műszaki vizsgálata; ipari formatervezés; környezetvédelmi kutatás; kutatás és fejlesztés mások

részére; mechanikai kutatás; minőség-ellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; műszaki

tervtanulmányok készítése;szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; számítógép programok

installációja; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes rendszerek távfelügyelete (monitoring); számítógépes

rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével ésfejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógépprogramok kidolgozása; számítógép-programozás; tenger alatti kutatás; tudományos-laboratóriumi

 szolgáltatások; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; vízelemzés.

 ( 111 )  207.398

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00213

 ( 220 )  2012.01.24.

 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Török Éva jogtanácsos, Magyar Telekom Nyrt, Budapest

 ( 541 )  Mozaik XL

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

 ( 111 )  207.399

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00214

 ( 220 )  2012.01.24.

 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Török Éva jogtanácsos, Magyar Telekom Nyrt, Budapest

 ( 541 )  Mozaik XXL

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

 ( 111 )  207.400

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00216

 ( 220 )  2012.01.24.

 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Török Éva jogtanácsos, Magyar Telekom Nyrt, Budapest

 ( 541 )  Mozaik XS

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

 ( 111 )  207.401

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00217

 ( 220 )  2012.01.24.

 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Török Éva jogtanácsos, Magyar Telekom Nyrt, Budapest

 ( 541 )  Mozaik S

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 19. szám, 2012.10.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2003



 ( 111 )  207.402

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00218

 ( 220 )  2012.01.24.

 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Török Éva jogtanácsos, Magyar Telekom Nyrt, Budapest

 ( 541 )  Mozaik M

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

 ( 111 )  207.403

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00219

 ( 220 )  2012.01.24.

 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Török Éva jogtanácsos, Magyar Telekom Nyrt, Budapest

 ( 541 )  Mozaik L

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

 ( 111 )  207.404

 ( 151 )  2012.09.24.

 ( 210 )  M 12 00693

 ( 220 )  2012.03.01.

 ( 732 )  DJ Promotion Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  HeavyWeight Sessions

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

 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 )  207.405

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00694

 ( 220 )  2012.03.02.

 ( 732 )  Energetikai Központ Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  4 Energia (villamos-); földgáz; éghető gáz.

 36 Pénzügyi ügyletek; alkuszi/ügynöki tevékenység; biztosítási ügynöki tevékenység.

 37 Javítás; szerelési szolgáltatások.

39 Villamosenergia- és gáz-szolgáltatás; villamosenergia és gáz-ellátás;szolgáltatások elektromos energia, és gáz,

 különösen földgáz továbbításával, elosztásával és szolgáltatásával kapcsolatban.

 ( 111 )  207.406

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00697

 ( 220 )  2012.03.02.

 ( 732 )  Run Feng Shoes Ltd., Dalian 8/F, 55-3# (CN)

 ( 740 )  dr. Kemenes László, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 ( 111 )  207.407

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00698

 ( 220 )  2012.03.02.

 ( 732 )  Fatechnika Kanizsa Gyártó és Szolgáltató Kft., Nagykanizsa (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; fűrészáru, deszkaáru; fűrészelt fa.

 ( 111 )  207.408

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00701

 ( 220 )  2012.03.02.

 ( 732 )  MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Mór (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; állványozás; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; exkavátorok

 (kotrógépek) kölcsönzése; építés; építmények lebontása; építőipari gépek kölcsönzése.

 ( 111 )  207.409

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00703

 ( 220 )  2012.03.02.

 ( 732 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

 ( 541 )  Nelly Premium

 ( 511 ) 31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok;

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.410

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00862

 ( 220 )  2012.03.14.

 ( 732 )  Csercsics Faipari Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Torony (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).
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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). 

 ( 111 )  207.411

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00864

 ( 220 )  2012.03.14.

 ( 732 )  Vadász Csokoládé Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 30 Bonbonok [cukorkák]; bonbonok [cukorkák]; csokoládé; csokoládéalapú italok;kakaós termékek; karamellák

 [cukorkák]; kekszek; marcipán; piskóták;pralinék; töltött cukorkák.

 39 Áruk csomagolása; termékek csomagolása.

 ( 111 )  207.412

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00869

 ( 220 )  2012.03.14.

 ( 732 )  MPF Holding Zrt., Ráckeresztúr (HU)

 ( 541 )  MP Widenta

 ( 511 ) 7 Szerszámgépek vágáshoz, csiszoláshoz és polírozáshoz; gépi szerszámok csiszoláshoz (csiszolószerszámok

gépekhez), csúszólemezek, polírozókorongok, csiszolókorongok, szétválasztó csiszolókorongok, köszörűkövek,

köszörülőkerekek, -hengerek és -szögek,csiszoló és polírozó mopok, csiszolómop tányérok, csiszolómop

korongok, lamellás csiszolókorongok és lamellás köszörülőkerekek, fújtatós köszörülőkerekek és -korongok

szerszámgépekhez, elasztikusan kötött köszörülőkerekek és -korongok, segédeszközökcsiszolószerszámokhoz,

 mint támasztótányérok, rögzítőtányérok, kapcsolókerekek, feszítőtüskék.

 ( 111 )  207.413

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00868

 ( 220 )  2012.03.14.

 ( 732 )  MPF Holding Zrt., Ráckeresztúr (HU)

 ( 541 )  MPF Holding

 ( 511 ) 35 Reklám; üzleti menedzsment szolgáltatások; üzleti igazgatás; irodai munka; építési,javitási és karbantartási (

 csináld magad jellegű) és kerti termékek és egyéb fogyasztási cikkek kis és nagykereskedelme.

 ( 111 )  207.414

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00871

 ( 220 )  2012.03.14.

 ( 732 )  MPF Holding Zrt., Ráckeresztúr (HU)

 ( 541 )  MP Metal

 ( 511 )  8 Kéziszerszámok, különösen kézi működtetésű kéziszerszámok vágáshoz, csiszoláshoz.

 ( 111 )  207.415

 ( 151 )  2012.09.21.
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 ( 210 )  M 12 01028

 ( 220 )  2012.03.29.

 ( 732 )  Smart Service Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  9 Számítógépek.

 16 Festékszalagok számítógép-nyomtatókhoz.

 37 Számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

 ( 111 )  207.416

 ( 151 )  2012.09.24.

 ( 210 )  M 12 00081

 ( 220 )  2012.01.10.

 ( 732 )  CP-Invest Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fodor János ügyvéd, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CORO

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.417

 ( 151 )  2012.09.24.

 ( 210 )  M 11 03848

 ( 220 )  2011.11.29.

 ( 732 )  Alta Moda MMX Kft, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

 lószerszámok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.418

 ( 151 )  2012.09.24.

 ( 210 )  M 11 04171

 ( 220 )  2011.12.22.

 ( 732 )  Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Topeka, Kansas (US)

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

 ( 541 )  UNFORGETTABLE MOMENTS

 ( 511 )  3 Kozmetikai szerek és piperecikkek.

 18 Kézitáskák, válltáskák, bevásárlószatyrok, pénztárcák, levéltárcák és hátizsákok.

 25 Lábbelik.

 ( 111 )  207.419

 ( 151 )  2012.09.24.

 ( 210 )  M 12 00246

 ( 220 )  2012.01.26.
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 ( 732 )  Boom & Brass Vendéglátóipari és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Mihály, Budapest

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.420

 ( 151 )  2012.09.24.

 ( 210 )  M 12 00251

 ( 220 )  2012.01.26.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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 )  207.421

 ( 151 )  2012.09.24.

 ( 210 )  M 12 00692

 ( 220 )  2012.03.01.

 ( 732 )  "DOLOMIT 2002" Bányászati és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; aszfaltozás; állványozás; bányaművelés; elektromos berendezések

felszerelése és javítása; exkavátorok (kotrógépek) kölcsönzése; építés; építmények lebontása; építőipari gépek

 kölcsönzése; fűtőberendezésekfelszerelése és javítása; kőbányák kiaknázása; útburkolás.

 ( 111 )  207.422

 ( 151 )  2012.09.24.
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 ( 210 )  M 12 00075

 ( 220 )  2012.01.10.

 ( 732 )  Variens Kft., Soltvadkert (HU)

 ( 740 )  dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Akkumulátorok, elektromos; akkumulátor- és elemtöltők.

 ( 111 )  207.423

 ( 151 )  2012.09.24.

 ( 210 )  M 12 00087

 ( 220 )  2012.01.11.

 ( 732 )  Péterfi Attila, Budapest (HU)

 Péterfi-Nagy Éva, Budapest (HU)

 Galambos Dorina, Budapest (HU)

 Pély Barnabás, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

 ( 111 )  207.424

 ( 151 )  2012.09.24.

 ( 210 )  M 10 02540

 ( 220 )  2010.08.23.

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

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

 ( 541 )  SZÍNES KÉTHETES

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.425

 ( 151 )  2012.09.24.

 ( 210 )  M 10 00143

 ( 220 )  2010.01.20.

 ( 732 )  McDonalds's International Property Company, Ltd., Delaware (US)

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

 ( 541 )  NAGYRAVÁGYÓKNAK

 ( 511 ) 29 Húsból készült élelmiszerek; sertés, hal és szárnyas készítmények; húsos szendvicsek, halas szendvicsek,

sertéshús szendvicsek, csirkeszendvicsek; tartósított (konzerv) és főzött gyümölcsök és zöldségek; tojás, sajt, tej,

 tejkészítmények; savanyúságok;desszertek.

30 Fogyasztásra szánt szendvicsek, szendvicsek hússal, sertéshússal, hallal, csirkehússal; kétszersültek, kekszek;

kenyér; teasütemények; aprósütemények; csokoládé; kávé; kávéhelyettesítők, pótkávé; tea; mustár; zabliszt,

 zabpehely; tészták, tésztafélék;szószok; fűszerek; cukor.

 32 Alkoholmentes italok; szirupok és egyéb készítmények italok készítéséhez.

43 Éttermekkel és egyéb, étel és ital árusításával kapcsolatos létesítmények működtetésével kapcsolatos

 szolgáltatások; hazavitelre szánt ételek előkészítésével és értékesítésével kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  207.426

 ( 151 )  2012.09.24.

 ( 210 )  M 09 02314

 ( 220 )  2009.08.07.

 ( 732 )  György László, Pomáz (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, nevezetesen szőlőmagok.

 ( 111 )  207.427

 ( 151 )  2012.09.24.

 ( 210 )  M 09 02726

 ( 220 )  2009.09.24.

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

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

 ( 541 )  WELLNESS CAFE

 ( 511 )  16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, évkönyvek, könyvek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.428

 ( 151 )  2012.09.24.

 ( 210 )  M 11 03921

 ( 220 )  2011.12.12.

 ( 732 )  Lukács Ernő, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, Budapest
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( 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).

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  207.429

 ( 151 )  2012.09.24.

 ( 210 )  M 11 03667

 ( 220 )  2011.11.18.

 ( 732 )  TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., Üröm (HU)

 ( 740 )  dr. Schmidt Zsuzsanna, Schmidt Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TRUSTED ADVISER

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; könyvvizsgálat; piaci

 tanulmányok; szakmai konzultációk üzleti ügyekben.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi elemzések. 

 ( 111 )  207.430

 ( 151 )  2012.09.25.

 ( 210 )  M 11 03375

 ( 220 )  2011.10.20.

 ( 732 )  AutoZone Parts, Inc. (Nevada államban bejegyzett cég), Memphis, Tennessee (US)

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

 ( 541 )  GET IN THE ZONE

 ( 511 ) 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök, és ezek más osztályba nem sorolt alkatrészei,

 tartozékai.

 35 Gépjárműalkatrészek kiskereskedelmi árusítása.

 ( 111 )  207.431

 ( 151 )  2012.09.27.

 ( 210 )  M 10 02068

 ( 220 )  2010.07.05.

 ( 732 )  Piros Kockás Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 29 Tej alapú desszertek és túró alapú desszertek, amelyek semmiféle formában sem tartalmaznak gyümölcsöket,

 zöldségeket, tojást, rizst vagy gabonaféléket.

 ( 111 )  207.432

 ( 151 )  2012.09.27.
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 ( 210 )  M 11 04099

 ( 220 )  2011.12.21.

 ( 732 )  atmedia Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Attila, dr. Simon Attila Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 )  atmedia

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; hirdetési hely kölcsönzése; reklámanyag naprakész állapotba hozása;

reklámszövegek szerkesztése; reklámanyagokterjesztése; reklámanyagok kölcsönzése; rádiós reklámozás;

televíziós reklámozás; reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

 terjesztése; piaci tanulmányok; közvéleménykutatás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; rádió- és televízióprogramok

 készítése; filmgyártás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

 ( 111 )  207.433

 ( 151 )  2012.09.27.

 ( 210 )  M 11 04100

 ( 220 )  2011.12.21.

 ( 732 )  atmedia Kft.., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Attila, dr. Simon Attila Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  
( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; hirdetési hely kölcsönzése; reklámanyag naprakész állapotba hozása;

reklámszövegek szerkesztése; reklámanyagokterjesztése; reklámanyagok kölcsönzése; rádiós reklámozás;

televíziós reklámozás; reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

 terjesztése; piaci tanulmányok; közvéleménykutatás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; rádió- és televízióprogramok

 készítése; filmgyártás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

 ( 111 )  207.434

 ( 151 )  2012.09.27.

 ( 210 )  M 11 03773

 ( 220 )  2011.11.25.

 ( 732 )  BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  207.435

 ( 151 )  2012.09.27.
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 ( 210 )  M 11 03774

 ( 220 )  2011.11.25.

 ( 732 )  BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  207.436

 ( 151 )  2012.09.27.

 ( 210 )  M 11 03930

 ( 220 )  2011.12.12.

 ( 732 )  Vona Tibor, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Körmendi Csaba Tamás, Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FÉLPÉNZES JÁTÉKBÖRZE-NE A CSOMAGOLÁSÉRT FIZESS

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

egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek; számítógépek; számítógépes

játékprogramok; számítógépprogramok; szórakoztató készülékek, amelyek csak televíziós vevőkészülékkel

 használhatók.

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

 játékok; játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési

oldalak készítése; információk számítógépesadatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; on-line hirdetőitevékenység

számítógépes hálózaton; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták terjesztése);

reklámanyagok terjesztése; reklámozás, reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri

 hirdetés; vásárlási megrendelések.

 ( 111 )  207.437

 ( 151 )  2012.09.27.

 ( 210 )  M 11 03929

 ( 220 )  2011.12.12.

 ( 732 )  Vona Tibor, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Körmendi Csaba Tamás, Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FÉLPÉNZES JÁTÉKBOLT-NE A CSOMAGOLÁSÉRT FIZESS

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

egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek; számítógépek; számítógépes

játékprogramok; számítógépprogramok; szórakoztató készülékek, amelyek csak televíziós vevőkészülékkel

 használhatók.

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

 játékok; játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 19. szám, 2012.10.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2013



35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési

oldalak készítése; információk számítógépesadatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; on-line hirdetőitevékenység

számítógépes hálózaton; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták terjesztése;

reklámanyagok terjesztése); reklámozás, reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri

 hirdetés; vásárlási megrendelések.

 ( 111 )  207.438

 ( 151 )  2012.09.27.

 ( 210 )  M 11 03928

 ( 220 )  2011.12.12.

 ( 732 )  Vona Tibor, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Körmendi Csaba Tamás, Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FÉLPÉNZES JÁTÉKPIAC-NE A CSOMAGOLÁSÉRT FIZESS

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

egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek; számítógépek; számítógépes

játékprogramok; számítógépprogramok; szórakoztató készülékek, amelyek csak televíziós vevőkészülékkel

 használhatók.

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

 játékok; játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési

oldalak készítése; információk számítógépesadatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; on-line hirdetőitevékenység

számítógépes hálózaton; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták terjesztése;

reklámanyagok terjesztése); reklámozás, reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri

 hirdetés; vásárlási megrendelések.

 ( 111 )  207.439

 ( 151 )  2012.09.27.

 ( 210 )  M 12 00164

 ( 220 )  2012.01.18.

 ( 732 )  FE-GROUP Invest Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Elektromos akkumulátorok, elemek és ezek részei; akkumulátortöltők.

 ( 111 )  207.440

 ( 151 )  2012.09.27.

 ( 210 )  M 12 00165
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 ( 220 )  2012.01.18.

 ( 732 )  FE-GROUP Invest Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Elektromos akkumulátorok, elemek és ezek részei; akkumulátortöltők.

35 Marketing szolgáltatások; áruminták bemutatása és terjesztése; reklámozás; kereskedelmi információk

nyújtása; tanácsadás fogyasztók részére; online hirdetések számítógépes hálózatok útján; kiállítások szervezése

reklámozás céljából vagy kereskedelmicélokból; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kereskedelmi

 célokból.

37 Elektromos eszközök és készülékek üzembe helyezése, javítása és karbantartása,ezekhez kapcsolódó műszaki

 tesztek, mérések és beállitások; szervízszolgáltatások.

 ( 111 )  207.441

 ( 151 )  2012.09.27.

 ( 210 )  M 12 00167

 ( 220 )  2012.01.19.

 ( 732 )  Cserényi András, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

továbbítására, másolásáraszolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.

 38 Távközlés (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 )  207.442

 ( 151 )  2012.09.27.

 ( 210 )  M 11 03610

 ( 220 )  2011.11.14.

 ( 732 )  PR-NET First 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 és háztartási ragasztóanyagok;

anyagok művészek részére; tanítási ésoktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
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 műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék.

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  207.443

 ( 151 )  2012.09.27.

 ( 210 )  M 11 04087

 ( 220 )  2011.12.21.

 ( 732 )  Izsáki Házitészta Kft., Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Lisztből és egyéb gabonaőrleményekből, gabonakészítményekből készült tészták.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.444

 ( 151 )  2012.09.27.

 ( 210 )  M 11 03611

 ( 220 )  2011.11.14.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, 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).

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 )  207.445

 ( 151 )  2012.09.27.

 ( 210 )  M 11 03775

 ( 220 )  2011.11.28.

 ( 732 )  KATLAN Befektetési Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.524

 ( 151 )  2012.10.04.

 ( 210 )  M 10 01939

 ( 220 )  2010.06.23.

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Magyarországról származó tejtermékek.

 ( 111 )  207.525

 ( 151 )  2012.10.04.

 ( 210 )  M 10 01940

 ( 220 )  2010.06.23.

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Magyarországról származó tejtermékek.

 ( 111 )  207.526

 ( 151 )  2012.10.04.

 ( 210 )  M 10 01941

 ( 220 )  2010.06.23.

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
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Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2017



  

( 554 )

 ( 511 )  29 Magyarországról származó tejtermékek.

 ( 111 )  207.527

 ( 151 )  2012.10.04.

 ( 210 )  M 10 00447

 ( 220 )  2010.02.15.

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Magyarországról származó tejtermékek; tejes italok, főként tejet tartalmazó italok.

A rovat 180 darab közlést tartalmaz. 
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Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2018



Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 09 01314

 ( 220 ) 2009.05.04.

 ( 731 )  V-Contact Kft., Szada (HU)

 ( 541 ) SZILVIA

 ( 511 )  6    Fóliák alumíniumból, alumínium csomagolóanyagok, alumíniummal kezelt fóliák.

 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.

 ( 210 ) M 09 01315

 ( 220 ) 2009.05.04.

 ( 731 )  V-Contact Kft., Szada (HU)

 ( 541 ) CREPTO

 ( 511 )  6    Fóliák alumíniumból, alumínium csomagolóanyagok, alumíniummal kezelt fóliák.

 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.

 ( 210 ) M 09 03396

 ( 220 ) 2009.11.23.

 ( 731 )  PD Impex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Újfehértó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 210 ) M 11 01917

 ( 220 ) 2011.06.17.

 ( 731 )  Gesztenye Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Előadóművészek szolgáltatásai; rádiós szórakoztatás; televíziós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 11 02293

 ( 220 ) 2011.07.20.

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

 ( 541 ) FERATA
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Nemzeti megszüntetett lajstromozási eljárások

M2019



 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 02485

 ( 220 ) 2011.08.03.

 ( 731 )  Zheng Ming Xue, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 lószerszámok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 210 ) M 12 00342

 ( 220 ) 2012.02.02.

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

 ( 541 ) SAREDO

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 7 darab közlést tartalmaz. 
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Nemzeti megszüntetett lajstromozási eljárások

M2020



Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 136.489

 ( 210 ) M 92 00579

 ( 180 ) 2012.01.30.

 ( 111 ) 172.672

 ( 210 ) M 02 00278

 ( 180 ) 2012.01.23.

 ( 111 ) 172.674

 ( 210 ) M 02 00289

 ( 180 ) 2012.01.23.

 ( 111 ) 172.675

 ( 210 ) M 02 00288

 ( 180 ) 2012.01.23.

 ( 111 ) 172.676

 ( 210 ) M 02 00282

 ( 180 ) 2012.01.23.

 ( 111 ) 172.677

 ( 210 ) M 02 00280

 ( 180 ) 2012.01.23.

 ( 111 ) 172.678

 ( 210 ) M 02 00290

 ( 180 ) 2012.01.23.

 ( 111 ) 172.681

 ( 210 ) M 02 00024

 ( 180 ) 2012.01.07.

 ( 111 ) 172.682

 ( 210 ) M 02 00287

 ( 180 ) 2012.01.23.

 ( 111 ) 172.683

 ( 210 ) M 02 00031

 ( 180 ) 2012.01.07.

 ( 111 ) 172.811

 ( 210 ) M 02 00196

 ( 180 ) 2012.01.18.

 ( 111 ) 172.933

 ( 210 ) M 02 00218
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Nemzeti védjegyoltalom megszűnése
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 ( 180 ) 2012.01.21.

 ( 111 ) 172.953

 ( 210 ) M 02 00154

 ( 180 ) 2012.01.16.

 ( 111 ) 172.988

 ( 210 ) M 02 00223

 ( 180 ) 2012.01.21.

 ( 111 ) 172.989

 ( 210 ) M 02 00222

 ( 180 ) 2012.01.21.

 ( 111 ) 172.991

 ( 210 ) M 02 00221

 ( 180 ) 2012.01.21.

 ( 111 ) 173.052

 ( 210 ) M 02 00216

 ( 180 ) 2012.01.18.

 ( 111 ) 173.228

 ( 210 ) M 02 00268

 ( 180 ) 2012.01.22.

 ( 111 ) 173.942

 ( 210 ) M 02 00081

 ( 180 ) 2012.01.10.

 ( 111 ) 173.984

 ( 210 ) M 02 00302

 ( 180 ) 2012.01.24.

 ( 111 ) 174.117

 ( 210 ) M 02 00011

 ( 180 ) 2012.01.03.

 ( 111 ) 174.141

 ( 210 ) M 02 00378

 ( 180 ) 2012.01.28.

 ( 111 ) 174.239

 ( 210 ) M 02 00229

 ( 180 ) 2012.01.21.

 ( 111 ) 174.240

 ( 210 ) M 02 00347

 ( 180 ) 2012.01.25.

 ( 111 ) 175.156
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Nemzeti védjegyoltalom megszűnése
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 ( 210 ) M 02 00138

 ( 180 ) 2012.01.15.

 ( 111 ) 175.206

 ( 210 ) M 02 00470

 ( 180 ) 2012.01.31.

 ( 111 ) 175.209

 ( 210 ) M 02 00469

 ( 180 ) 2012.01.31.

 ( 111 ) 175.221

 ( 210 ) M 02 00479

 ( 180 ) 2012.01.31.

 ( 111 ) 175.224

 ( 210 ) M 02 00477

 ( 180 ) 2012.01.31.

 ( 111 ) 175.226

 ( 210 ) M 02 00476

 ( 180 ) 2012.01.31.

 ( 111 ) 175.285

 ( 210 ) M 02 00174

 ( 180 ) 2012.01.17.

 ( 111 ) 175.370

 ( 210 ) M 02 00173

 ( 180 ) 2012.01.17.

 ( 111 ) 175.400

 ( 210 ) M 02 00453

 ( 180 ) 2012.01.31.

 ( 111 ) 175.402

 ( 210 ) M 02 00145

 ( 180 ) 2012.01.15.

 ( 111 ) 175.962

 ( 210 ) M 02 00316

 ( 180 ) 2012.01.24.

 ( 111 ) 176.151

 ( 210 ) M 02 00176

 ( 180 ) 2012.01.17.

 ( 111 ) 176.152

 ( 210 ) M 02 00175

 ( 180 ) 2012.01.17.
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Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M2023



 ( 111 ) 176.169

 ( 210 ) M 02 00400

 ( 180 ) 2012.01.29.

A rovat 38 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt

 ( 111 ) 191.434

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

 ( 111 ) 200.544

 ( 732 ) Liu Gang, Budapest (HU)

 ( 111 ) 205.012

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

 ( 111 ) 205.220

 ( 732 ) Biopol Fejlesztő és Kereskedelmi Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 ) Gesztesi Béla, Székesfehérvár

A rovat 4 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése használat hiánya miatt

 ( 111 ) 128.896

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

 ( 740 ) Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M2024



Védjegyoltalom részleges megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt

 ( 111 ) 135.487

 ( 732 ) Billy Graham Evangelistic Association , Minneapolis, Minnesota (US)

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

 ( 111 ) 204.153

 ( 732 ) PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG, Mannheim (DE)

 ( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 ) 207.214

 ( 732 ) Lukács Ernő, Budapest (HU)

 ( 740 ) dr. Karcsics Tamás, Budapest

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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Nemzeti védjegyoltalom részleges megszűnése

M2025



Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  114.322

 ( 732 )  Szikrai Borászati Kft., Nyárlőrinc (HU)

 ( 111 )  114.997

 ( 732 )  SCHÜLKE & MAYR GmbH,, Norderstedt (DE)

 ( 111 )  115.020

 ( 732 )  Zentiva HU Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  115.228

 ( 732 )  RHODIA OPERATIONS, Aubervilliers (FR)

 ( 111 )  115.695

 ( 732 )  HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC (Delaware államban bejegyzett cég), Salt Lake City,Utah (US)

 ( 111 )  123.483

 ( 732 )  PannonPharma Kft., Pécsvárad (HU)

 ( 111 )  134.582

 ( 732 )  VaLiD DENTAL-MEDICAL Nagykereskedőház Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  135.674

 ( 732 )  Industria Colombiana de Cafe S.A. , Medellin (CO)

 ( 111 )  136.125

 ( 732 )  Hewlett-Packard Development Company, L.P., Houston, Texas (US)

 ( 111 )  136.402

 ( 732 )  Athlete's Foot Brands, LLC, Norcross, Georgia (US)

 ( 111 )  136.403

 ( 732 )  Athlete's Foot Brands, LLC, Norcross, Georgia (US)

 ( 111 )  136.404

 ( 732 )  Athlete's Foot Brands, LLC, Norcross, Georgia (US)

 ( 111 )  136.453

 ( 732 )  THE AMTICO COMPANY LIMITED, Coventry, Warwickshire (GB)

 ( 111 )  136.830

 ( 732 )  Microsonic, Inc., Ambridge (US)

 ( 111 )  136.842

 ( 732 )  AstraZeneca AB, Södertälje (SE)

 ( 111 )  136.867

 ( 732 )  SHASTA BEVERAGES, INC. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Hayward, California (US)

 ( 111 )  136.890
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Nemzeti védjegyoltalom megújítása
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 ( 732 )  World Trade Centers Association Inc., New York,New York (US)

 ( 111 )  137.024

 ( 732 )  VTech Holdings Limited, Tai Po,New Territories (HK)

 ( 111 )  137.059

 ( 732 )  Chiquita Brands L.L.C.,, Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  137.120

 ( 732 )  MITRE Sports International Ltd., Huddersfield, West Yorkshire (GB)

 ( 111 )  137.427

 ( 732 )  Vasuta Gábor, Budapest (HU)

 ( 111 )  137.961

 ( 732 )  Tyco Healthcare Group LP, Mansfield, MA (US)

 ( 111 )  138.195

 ( 732 )  MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  138.535

 ( 732 )  TYMBARK-MWS Sp. z o. o. S.K.A., Tymbark (PL)

 ( 111 )  138.817

 ( 732 )  Seven Towns Limited, London (GB)

 ( 111 )  139.114

 ( 732 )  World Trade Centers Association Inc., New York,New York (US)

 ( 111 )  172.110

 ( 732 )  PD-Management Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  172.463

 ( 732 )  GOLDING Reklámajándék Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  172.636

 ( 732 )  Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest (HU)

 ( 111 )  172.673

 ( 732 )  OOO "SP NIDAN-ECOFRUCT", Novoszibirszk (RU)

 ( 111 )  174.874

 ( 732 )  Expressz Magyarország Média Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  175.091

 ( 732 )  Alltech Associates, Inc., Columbia, Maryland (US)

 ( 111 )  175.299

 ( 732 )  Eagle Trading Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  175.540

 ( 732 )  Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)
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Nemzeti védjegyoltalom megújítása
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 ( 111 )  175.625

 ( 732 )  CA, Inc., Islandia, New York (US)

 ( 111 )  175.703

 ( 732 )  Gyulai Várfürdő Kft., Gyula (HU)

 ( 111 )  175.789

 ( 732 )  KÉSZ Holding Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  175.810

 ( 732 )  Győri Keksz Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  176.095

 ( 732 )  Béres Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  176.215

 ( 732 )  Pajzos Zrt., Sárospatak (HU)

 ( 111 )  176.217

 ( 732 )  Pajzos Zrt., Sárospatak (HU)

 ( 111 )  176.327

 ( 732 )  Vodafone Magyarország Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  176.370

 ( 732 )  Népliget Beta Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  176.821

 ( 732 )  Ott Lászlóné, Budapest (HU)

 ( 111 )  177.026

 ( 732 )  Cluett, Peabody & Co., Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York (US)

 ( 111 )  177.085

 ( 732 )  Shure Incorporated (Illinois állam törvényei szerint működő vállalat), Niles, Illinois (US)

 ( 111 )  177.301

 ( 732 )  IDŐTÁR Kft., Kiskunhalas (HU)

 ( 111 )  177.415

 ( 732 )  Globe International Nominees Pty Ltd., Port Melbourne, Victoria (AU)

 ( 111 )  177.420

 ( 732 )  Vesztergombi Bt., Szekszárd (HU)

 ( 111 )  177.422

 ( 732 )  Vesztergombi Bt., Szekszárd (HU)

 ( 111 )  177.447

 ( 732 )  Kraft Foods Deutschland Holding GmbH, Bremen (DE)
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Nemzeti védjegyoltalom megújítása
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 ( 111 )  177.709

 ( 732 )  Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Japán törvényei szerint működő vállalat), Tokio (JP)

 ( 111 )  177.787

 ( 732 )  MediaCity Magyarország Kiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  177.801

 ( 732 )  Evofem, Inc. (a Delaware corporation), San Diego, California (US)

 ( 111 )  178.576

 ( 732 )  MAD DOGG ATHLETICS, Inc., Venice, California (US)

 ( 111 )  178.749

 ( 732 )  UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP., Yongkang Dist. Tainan City (TW)

 ( 111 )  179.298

 ( 732 )  General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Detroit, Michigan (US)

 ( 111 )  179.300

 ( 732 )  MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  180.901

 ( 732 )  Apple Inc., Cupertino, Kalifornia (US)

 ( 111 )  180.997

 ( 732 )  Apple Inc., Cupertino, Kalifornia (US)

 ( 111 )  181.384

 ( 732 )  Caramba Holding GmbH, Künzelsau (DE)

 ( 111 )  184.794

 ( 732 )  MARSA YAG SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Manisa (TR)

 ( 111 )  186.200

 ( 732 )  Time Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  186.444

 ( 732 )  Apple Inc., Cupertino, Kalifornia (US)

 ( 111 )  202.147

 ( 732 )  Australian Vintage Ltd., Parkside, South Australia (AU)

A rovat 65 darab közlést tartalmaz. 
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Nemzeti védjegyoltalom megújítása
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Vegyes védjegyközlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  114.175

 ( 732 )  Hasselblad S.á r.l., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  125.058

 ( 732 )  Sky In-Home Service Limited, Isleworth, Middlesex (GB)

 ( 111 )  132.470

 ( 732 )  MSD CONSUMER CARE, INC., Memphis, Tennessee (US)

 ( 111 )  137.059

 ( 732 )  Chiquita Brands L.L.C.,, Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  138.535

 ( 732 )  TYMBARK-MWS Sp. z o. o. S.K.A., Tymbark (PL)

 ( 111 )  139.249

 ( 732 )  Megatrend Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  145.731

 ( 732 )  The Boeing Company, Seal Beach,California (US)

 ( 111 )  147.722

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

 ( 111 )  147.723

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

 ( 111 )  147.793

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

 ( 111 )  147.968

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

 ( 111 )  148.110

 ( 732 )  MSD CONSUMER CARE, INC., Memphis, Tennessee (US)

 ( 111 )  148.264

 ( 732 )  BÁBEL SAJT Kft., Kacsóta (HU)

 ( 111 )  149.828

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

 ( 111 )  150.103

 ( 732 )  Affinia International Inc., Ann Arbor, Michigan (US)

 ( 111 )  150.585

 ( 732 )  Iconix Europe LLC, New York, New York (US)
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Nemzeti vegyes védjegyközlemények
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 ( 111 )  153.097

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

 ( 111 )  155.489

 ( 732 )  The Boeing Company, Seal Beach,California (US)

 ( 111 )  155.719

 ( 732 )  The Boeing Company, Seal Beach,California (US)

 ( 111 )  157.490

 ( 732 )  Holt Lloyd International Limited, Stretford, Manchester GT MAN (GB)

 ( 111 )  163.769

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

 ( 111 )  163.772

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

 ( 111 )  163.775

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

 ( 111 )  165.638

 ( 732 )  Budapesti Piac Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  167.561

 ( 732 )  Science Office Complex Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  171.717

 ( 732 )  Multipont Program Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  172.110

 ( 732 )  PD-Management Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  174.874

 ( 732 )  Expressz Magyarország Média Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  175.540

 ( 732 )  Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)

 ( 111 )  175.625

 ( 732 )  CA, Inc., Islandia, New York (US)

 ( 111 )  175.789

 ( 732 )  KÉSZ Holding Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  176.370

 ( 732 )  Népliget Beta Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  177.301

 ( 732 )  IDŐTÁR Kft., Kiskunhalas (HU)
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 ( 111 )  177.415

 ( 732 )  Globe International Nominees Pty Ltd., Port Melbourne, Victoria (AU)

 ( 111 )  177.447

 ( 732 )  Kraft Foods Deutschland Holding GmbH, Bremen (DE)

 ( 111 )  177.801

 ( 732 )  Evofem, Inc. (a Delaware corporation), San Diego, California (US)

 ( 111 )  178.747

 ( 732 )  Megatrend Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  179.626

 ( 732 )  PD-Management Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  179.675

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

 ( 111 )  181.384

 ( 732 )  Caramba Holding GmbH, Künzelsau (DE)

 ( 111 )  182.186

 ( 732 )  Dr. Babulka Péter Oszkár 1/5, Budapest (HU)

 Dr. Kurucz István László 1/5, Budapest (HU)

 Kovácsné Véber Eszter 1/5, Halimba (HU)

 Orel Ákos 1/5, Budapest (HU)

 Tóbel János 1/5, Halimba (HU)

 ( 111 )  183.107

 ( 732 )  ACECOOK VIETNAM JOINT-STOCK COMPANY, Tan Phu District, Hochiminh City (VN)

 ( 111 )  184.078

 ( 732 )  ACECOOK VIETNAM JOINT-STOCK COMPANY, Tan Phu District, Hochiminh City (VN)

 ( 111 )  186.826

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

 ( 111 )  187.726

 ( 732 )  ACECOOK VIETNAM JOINT-STOCK COMPANY, Tan Phu District, Hochiminh City (VN)

 ( 111 )  188.982

 ( 732 )  Chi Xin Lian, Budapest (HU)

 ( 111 )  190.115

 ( 732 )  MORY S.A., Pantin (FR)

 ( 111 )  190.496

 ( 732 )  Kraft Foods Europe GmbH, Glattpark (CH)

 ( 111 )  190.497

 ( 732 )  Kraft Foods Europe GmbH, Glattpark (CH)
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 ( 111 )  192.287

 ( 732 )  PHARMANOVA Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.741

 ( 732 )  Pala Attila Károly, Tápiószentmárton (HU)

 ( 111 )  192.971

 ( 732 )  Cisco Systems International Sarl, Rolle (CH)

 ( 111 )  195.500

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

 ( 111 )  195.600

 ( 732 )  Budapesti Piac Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.462

 ( 732 )  BERGHAUS Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.572

 ( 732 )  Pala Attila Károly, Tápiószentmárton (HU)

 ( 111 )  197.892

 ( 732 )  Schlemmer László Péter, Budapest (HU)

 ( 111 )  198.050

 ( 732 )  Pala Attila Károly, Tápiószentmárton (HU)

 ( 111 )  198.082

 ( 732 )  Belinskaya Daria Alexandra, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.804

 ( 732 )  Vágó Réka, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.133

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

 ( 111 )  201.135

 ( 732 )  NATURGOODS Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.315

 ( 732 )  NATURGOODS Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.840

 ( 732 )  Twisted Tribe Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.843

 ( 732 )  Twisted Tribe Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.257

 ( 732 )  NATURGOODS Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  203.515

 ( 732 )  Stalasso Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.789

 ( 732 )  Belinskaya Daria Alexandra, Budapest (HU)

 ( 111 )  204.293

 ( 732 )  Pala Attila Károly, Tápiószentmárton (HU)

 ( 111 )  204.733

 ( 732 )  Belinskaya Daria Alexandra, Budapest (HU)

 ( 111 )  205.075

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

 ( 111 )  205.453

 ( 732 )  NATURGOODS Kft., Budapest (HU)

A rovat 72 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  136.634

 ( 732 )  NANOLUX Kft., Szentendre (HU)

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

 ( 111 )  137.120

 ( 732 )  MITRE Sports International Ltd., Huddersfield, West Yorkshire (GB)

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

 ( 111 )  140.597

 ( 732 )  Tisza Cipő Zrt., Martfű (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  143.318

 ( 732 )  NANOLUX Kft., Szentendre (HU)

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

 ( 111 )  157.170

 ( 732 )  Gundel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hajdú Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  172.110

 ( 732 )  PD-Management Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  172.636

 ( 732 )  Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vidékfejlesztési Minisztérium,Gyaraki Zoltán főosztályvezető, Budapest

 ( 111 )  172.673
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 ( 732 )  OOO "SP NIDAN-ECOFRUCT", Novoszibirszk (RU)

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

 ( 111 )  177.420

 ( 732 )  Vesztergombi Bt., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Vesztergombi Ferencné, Szekszárd

 ( 111 )  177.422

 ( 732 )  Vesztergombi Bt., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Vesztergombi Ferencné, Szekszárd

 ( 111 )  177.627

 ( 732 )  California Board Sports, Inc. (Kalifornia államban bejegyzett cég), San Diego, Kalifornia (US)

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

 ( 111 )  195.198

 ( 732 )  XL Energy Marketing Sp. z o.o., , Warszawa (PL)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  200.694

 ( 732 )  Vina Global Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 13 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  114.322

 ( 732 )  Szikrai Borászati Kft., Nyárlőrinc (HU)

 ( 111 )  131.207

 ( 732 )  KALENDART Grafikai és Nyomdaipari Kft., Szentendre (HU)

 ( 111 )  137.120

 ( 732 )  MITRE Sports International Ltd., Huddersfield, West Yorkshire (GB)

 ( 111 )  172.110

 ( 732 )  PD-Management Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  172.463

 ( 732 )  GOLDING Reklámajándék Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  172.636

 ( 732 )  Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest (HU)

 ( 111 )  172.673

 ( 732 )  OOO "SP NIDAN-ECOFRUCT", Novoszibirszk (RU)

 ( 111 )  175.703

 ( 732 )  Gyulai Várfürdő Kft., Gyula (HU)
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 ( 111 )  177.627

 ( 732 )  California Board Sports, Inc. (Kalifornia államban bejegyzett cég), San Diego, Kalifornia (US)

 ( 111 )  186.980

 ( 732 )  Erste Bank Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.198

 ( 732 )  XL Energy Marketing Sp. z o.o., , Warszawa (PL)

A rovat 11 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  114.322

 ( 732 )  Szikrai Borászati Kft., Nyárlőrinc (HU)

 ( 111 )  123.483

 ( 732 )  PannonPharma Kft., Pécsvárad (HU)

 ( 111 )  136.125

 ( 732 )  Hewlett-Packard Development Company, L.P., Houston, Texas (US)

 ( 111 )  136.402

 ( 732 )  Athlete's Foot Brands, LLC, Norcross, Georgia (US)

 ( 111 )  136.403

 ( 732 )  Athlete's Foot Brands, LLC, Norcross, Georgia (US)

 ( 111 )  136.404

 ( 732 )  Athlete's Foot Brands, LLC, Norcross, Georgia (US)

 ( 111 )  136.890

 ( 732 )  World Trade Centers Association Inc., New York,New York (US)

 ( 111 )  137.427

 ( 732 )  Vasuta Gábor, Budapest (HU)

 ( 111 )  139.114

 ( 732 )  World Trade Centers Association Inc., New York,New York (US)

 ( 111 )  172.110

 ( 732 )  PD-Management Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  172.463

 ( 732 )  GOLDING Reklámajándék Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  172.636

 ( 732 )  Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest (HU)

 ( 111 )  175.085
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 ( 732 )  "Madár és Fiai" Kereskedelmi Kft., Inárcs (HU)

 ( 111 )  176.543

 ( 732 )  Arkon Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  177.026

 ( 732 )  Cluett, Peabody & Co., Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York (US)

 ( 111 )  177.085

 ( 732 )  Shure Incorporated (Illinois állam törvényei szerint működő vállalat), Niles, Illinois (US)

 ( 111 )  177.420

 ( 732 )  Vesztergombi Bt., Szekszárd (HU)

 ( 111 )  177.422

 ( 732 )  Vesztergombi Bt., Szekszárd (HU)

 ( 111 )  177.588

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  178.749

 ( 732 )  UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP., Yongkang Dist. Tainan City (TW)

 ( 111 )  180.901

 ( 732 )  Apple Inc., Cupertino, Kalifornia (US)

 ( 111 )  180.997

 ( 732 )  Apple Inc., Cupertino, Kalifornia (US)

 ( 111 )  186.444

 ( 732 )  Apple Inc., Cupertino, Kalifornia (US)

 ( 111 )  192.971

 ( 732 )  Cisco Systems International Sarl, Rolle (CH)

 ( 111 )  193.948

 ( 732 )  Hórász Zoltán 1/2, Boldogkőváralja (HU)

 Sajben Mihály 1/2, Őrbottyán (HU)

A rovat 25 darab közlést tartalmaz. 

Használati szerződés

 ( 111 )  204.572

 ( 732 )  Medina Tours Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Jenő, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  676.175

  ( 546 )

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2012.07.05.

 ( 450 )  GAZ 25/2012

 ( 111 )  770.914

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 39, 42

 ( 580 )  2012.07.05.

 ( 450 )  GAZ 25/2012

 ( 111 )  821.086

  
( 546 )

 ( 511 )  3, 7

 ( 580 )  2012.07.05.

 ( 450 )  GAZ 25/2012

 ( 111 )  823.757

 ( 541 )  ALECOQ

 ( 511 )  32-33

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  827.398

 ( 541 )  LYSASKIN

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2012.07.05.

 ( 450 )  GAZ 25/2012

 ( 111 )  890.472

  
( 546 )

 ( 511 )  20-21, 24

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  997.157

 ( 541 )  ANEMAR

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2012.07.05.

 ( 450 )  GAZ 25/2012

 ( 111 )  1.067.658
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( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 18, 21, 24-25, 27, 38, 41

 ( 580 )  2012.07.05.

 ( 450 )  GAZ 25/2012

 ( 111 )  1.074.334

  
( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2012.07.05.

 ( 450 )  GAZ 25/2012

 ( 111 )  1.116.027

  ( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2012.07.05.

 ( 450 )  GAZ 25/2012

 ( 111 )  1.118.763

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2012.07.05.

 ( 450 )  GAZ 25/2012

 ( 111 )  1.118.765

 ( 541 )  EATS GREAT

 ( 511 )  1, 3, 5, 29-33

 ( 580 )  2012.07.05.

 ( 450 )  GAZ 25/2012

 ( 111 )  1.118.770

  

( 546 )

 ( 511 )  7, 9, 37, 42
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 ( 580 )  2012.07.05.

 ( 450 )  GAZ 25/2012

 ( 111 )  1.118.826

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2012.07.05.

 ( 450 )  GAZ 25/2012

 ( 111 )  1.118.838

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 20, 39

 ( 580 )  2012.07.05.

 ( 450 )  GAZ 25/2012

 ( 111 )  1.118.874

 ( 541 )  NEDAP TECHNOLOGY THAT MATTERS

 ( 511 )  7, 9, 11, 35, 37, 42, 45

 ( 580 )  2012.07.05.

 ( 450 )  GAZ 25/2012

 ( 111 )  1.118.880

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 28, 35, 38-39, 42

 ( 580 )  2012.07.05.

 ( 450 )  GAZ 25/2012

 ( 111 )  1.118.930

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 20, 25, 35-36, 38, 41-42, 45

 ( 580 )  2012.07.05.

 ( 450 )  GAZ 25/2012

 ( 111 )  1.118.945

 ( 541 )  mailru

 ( 511 )  35, 38, 41-42

 ( 580 )  2012.07.05.

 ( 450 )  GAZ 25/2012

 ( 111 )  1.118.952
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( 546 )

 ( 511 )  4

 ( 580 )  2012.07.05.

 ( 450 )  GAZ 25/2012

 ( 111 )  1.118.955

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 4

 ( 580 )  2012.07.05.

 ( 450 )  GAZ 25/2012

 ( 111 )  1.118.956

  

( 546 )

 ( 511 )  4

 ( 580 )  2012.07.05.

 ( 450 )  GAZ 25/2012

 ( 111 )  1.118.957

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 4

 ( 580 )  2012.07.05.

 ( 450 )  GAZ 25/2012

 ( 111 )  1.118.958
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( 546 )

 ( 511 )  1, 4

 ( 580 )  2012.07.05.

 ( 450 )  GAZ 25/2012

 ( 111 )  1.118.976

 ( 541 )  HYDRO CARE

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2012.07.05.

 ( 450 )  GAZ 25/2012

 ( 111 )  1.119.005

  

( 546 )

 ( 511 )  21, 30

 ( 580 )  2012.07.05.

 ( 450 )  GAZ 25/2012

 ( 111 )  1.119.071

 ( 541 )  MILK STICKS

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  1.119.072

 ( 541 )  GOLDEN DEW

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  1.119.114

  
( 546 )

 ( 511 )  3, 16, 29, 41-42

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  1.119.118

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012
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 ( 111 )  1.119.204

 ( 541 )  MARQUES DE CHIVE

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  1.119.208

 ( 541 )  BLACK PEARL

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  1.119.242

 ( 541 )  IP100

 ( 511 )  41

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  1.119.243

 ( 541 )  LIQUIPEL

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  1.119.292

 ( 541 )  BRAUMAX

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  1.119.328

 ( 541 )  SCHLOSS PERLE

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  1.119.433

 ( 541 )  BRUNCVÍK

 ( 511 )  32-33

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  1.119.449

 ( 541 )  TEAM XOCIETY

 ( 511 )  18, 25, 35

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  1.119.474
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 ( 541 )  METAREX

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  1.119.488

 ( 541 )  ARTISTICO

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  1.119.501

 ( 541 )  INSANITY THE ASYLUM

 ( 511 )  9, 41

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  1.119.502

  

( 546 )

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  1.119.530

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  1.119.536

  ( 546 )

 ( 511 )  25, 35

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  1.119.565

 ( 541 )  BWF Profiles

 ( 511 )  7, 9, 11, 17, 19-20, 40, 42

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  1.119.597

  
( 546 )
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 ( 511 )  18, 25, 28

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  1.119.632

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  1.119.633

  
( 546 )

 ( 511 )  16, 41, 45

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  1.119.675

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 9, 16, 19, 25, 35, 39, 41-42, 45

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  1.119.687

  

( 546 )

 ( 511 )  7, 12, 42

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  1.119.705

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012
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 ( 111 )  1.119.721

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  1.119.769

  
( 546 )

 ( 511 )  7-9, 12

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  1.119.813

  
( 546 )

 ( 511 )  6, 19-20

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  1.119.929

  ( 546 )

 ( 511 )  35-37, 42

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  1.119.936

 ( 541 )  NICO SUPER

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

 ( 111 )  1.119.945

 ( 541 )  CloudBand

 ( 511 )  9, 38, 42

 ( 580 )  2012.07.12.

 ( 450 )  GAZ 26/2012

A rovat 57 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  750.349

 ( 151 )  2012.09.13.

 ( 111 )  802.236

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  867.130

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  867.535

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  900.055

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  922.988

 ( 151 )  2012.09.13.

 ( 111 )  957.796

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.007.505

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.033.594

 ( 151 )  2012.09.13.

 ( 111 )  1.036.657

 ( 151 )  2012.10.02.

 ( 111 )  1.047.722

 ( 151 )  2012.10.02.

 ( 111 )  1.059.089

 ( 151 )  2012.09.13.

 ( 111 )  1.062.646

 ( 151 )  2012.09.12.

 ( 111 )  1.086.308

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.086.693

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.093.686

 ( 151 )  2012.09.12.
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 ( 111 )  1.103.063

 ( 151 )  2012.09.12.

 ( 111 )  1.103.071

 ( 151 )  2012.09.12.

 ( 111 )  1.103.152

 ( 151 )  2012.09.12.

 ( 111 )  1.103.198

 ( 151 )  2012.09.12.

 ( 111 )  1.103.228

 ( 151 )  2012.09.12.

 ( 111 )  1.103.247

 ( 151 )  2012.09.12.

 ( 111 )  1.103.249

 ( 151 )  2012.09.12.

 ( 111 )  1.103.251

 ( 151 )  2012.09.12.

 ( 111 )  1.103.253

 ( 151 )  2012.09.12.

 ( 111 )  1.103.259

 ( 151 )  2012.09.12.

 ( 111 )  1.103.273

 ( 151 )  2012.09.12.

 ( 111 )  1.103.304

 ( 151 )  2012.09.12.

 ( 111 )  1.103.305

 ( 151 )  2012.09.12.

 ( 111 )  1.103.380

 ( 151 )  2012.09.12.

 ( 111 )  1.103.400

 ( 151 )  2012.09.13.

 ( 111 )  1.103.417

 ( 151 )  2012.09.13.

 ( 111 )  1.103.438

 ( 151 )  2012.09.13.

 ( 111 )  1.103.439
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 ( 151 )  2012.09.13.

 ( 111 )  1.103.541

 ( 151 )  2012.09.13.

 ( 111 )  1.103.568

 ( 151 )  2012.09.13.

 ( 111 )  1.103.601

 ( 151 )  2012.09.13.

 ( 111 )  1.103.613

 ( 151 )  2012.09.13.

 ( 111 )  1.103.614

 ( 151 )  2012.09.13.

 ( 111 )  1.103.616

 ( 151 )  2012.09.13.

 ( 111 )  1.103.624

 ( 151 )  2012.09.13.

 ( 111 )  1.103.631

 ( 151 )  2012.09.13.

 ( 111 )  1.103.666

 ( 151 )  2012.09.13.

 ( 111 )  1.103.692

 ( 151 )  2012.09.13.

 ( 111 )  1.103.693

 ( 151 )  2012.09.13.

 ( 111 )  1.103.707

 ( 151 )  2012.09.13.

 ( 111 )  1.103.708

 ( 151 )  2012.09.13.

 ( 111 )  1.103.710

 ( 151 )  2012.09.13.

 ( 111 )  1.103.720

 ( 151 )  2012.09.13.

 ( 111 )  1.103.784

 ( 151 )  2012.09.13.

 ( 111 )  1.103.810

 ( 151 )  2012.09.13.
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 ( 111 )  1.103.831

 ( 151 )  2012.09.13.

 ( 111 )  1.103.832

 ( 151 )  2012.09.13.

 ( 111 )  1.103.877

 ( 151 )  2012.09.13.

 ( 111 )  1.103.932

 ( 151 )  2012.10.02.

 ( 111 )  1.103.994

 ( 151 )  2012.10.02.

 ( 111 )  1.104.020

 ( 151 )  2012.10.02.

 ( 111 )  1.104.097

 ( 151 )  2012.10.02.

 ( 111 )  1.104.101

 ( 151 )  2012.10.02.

 ( 111 )  1.104.103

 ( 151 )  2012.10.02.

 ( 111 )  1.104.129

 ( 151 )  2012.10.02.

 ( 111 )  1.104.144

 ( 151 )  2012.10.02.

 ( 111 )  1.104.168

 ( 151 )  2012.10.02.

 ( 111 )  1.104.192

 ( 151 )  2012.10.02.

 ( 111 )  1.104.196

 ( 151 )  2012.10.02.

 ( 111 )  1.104.197

 ( 151 )  2012.10.02.

 ( 111 )  1.104.224

 ( 151 )  2012.10.02.

 ( 111 )  1.104.245

 ( 151 )  2012.10.02.
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 ( 111 )  1.104.292

 ( 151 )  2012.10.02.

 ( 111 )  1.104.293

 ( 151 )  2012.10.02.

 ( 111 )  1.104.302

 ( 151 )  2012.10.02.

 ( 111 )  1.104.305

 ( 151 )  2012.10.02.

 ( 111 )  1.104.348

 ( 151 )  2012.10.02.

 ( 111 )  1.104.349

 ( 151 )  2012.10.02.

 ( 111 )  1.104.350

 ( 151 )  2012.10.02.

 ( 111 )  1.104.409

 ( 151 )  2012.10.02.

 ( 111 )  1.104.424

 ( 151 )  2012.10.02.

 ( 111 )  1.104.458

 ( 151 )  2012.10.02.

 ( 111 )  1.104.491

 ( 151 )  2012.10.02.

 ( 111 )  1.104.498

 ( 151 )  2012.10.02.

 ( 111 )  1.104.555

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.104.595

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.104.618

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.104.626

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.104.653

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.104.666
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 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.104.702

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.104.706

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.104.727

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.104.730

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.104.742

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.104.774

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.104.791

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.104.836

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.104.878

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.104.887

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.104.918

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.104.919

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.104.925

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.104.941

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.104.944

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.104.962

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.104.990

 ( 151 )  2012.10.01.
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 ( 111 )  1.104.996

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.104.998

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.105.049

 ( 151 )  2012.10.01.

 ( 111 )  1.105.121

 ( 151 )  2012.10.01.

A rovat 107 darab közlést tartalmaz. 
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