Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 9. szám, 2012.05.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 206.070
( 151 ) 2012.04.18.
( 210 ) M 11 02880
( 220 ) 2011.09.12.
( 732 ) Márton Imre János, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szánthó Pál, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33 Borok.
( 111 ) 206.072
( 151 ) 2012.04.18.
( 210 ) M 11 02930
( 220 ) 2011.09.16.
( 732 ) "PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bakonyiné dr. Fest Edit, Bakonyi Ügyvédi Iroda, Gödöllő
( 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.
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 ) 206.075
( 151 ) 2012.04.18.
( 210 ) M 11 02223
( 220 ) 2011.07.13.
( 732 ) Csakegynap Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Világi Gábor, Világi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
( 111 ) 206.076
( 151 ) 2012.04.18.
( 210 ) M 11 02224
( 220 ) 2011.07.13.
M963
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( 732 ) Csakegynap Kft., Budapest (HU)

( 740 ) dr. Világi Gábor, Világi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
( 111 ) 206.077
( 151 ) 2012.04.18.
( 210 ) M 11 02226
( 220 ) 2011.07.13.
( 732 ) Csakegynap Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Világi Gábor, Világi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
( 111 ) 206.078
( 151 ) 2012.04.18.
( 210 ) M 11 03569
( 220 ) 2011.11.10.
( 732 ) CENT Kft., Budapest (HU)
( 541 ) DJ FLOWER
( 511 ) 9 Tudományos (nem orvosi célú), fényképészeti, filmkészítési készülékek, készülékek hang vagy képek
felvételéhez, továbbításához, reprodukálásához, felvétel hordozók hanghoz, képekhez, adatokhoz (CD-k,
CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok, hajlékonylemezek, USB kulcsok,azaz Pen Drive-ok, lemezek, audio és video
kazetták), számítógépek és azokhoz való perifériás eszközök, interaktiv lemezek, fejhallgatók,
telekommunikációs terminálok, lejátszók és felvevők lemezhez és CD-hez, audio keverők,
hangszórók/hangosbemondók,lemezjátszók, erősítők, mikrofonok, audio szekrények, TV készülékek és
monitorok, elektronikus hirdetőtáblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, melyek nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari
termékek, nyomtatványok, dobozok kartonból vagy papírból, albumok, kártyák, könyvek, újságok, prospektusok,
naptárak, fényképek, klisék, rajzok,papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok, csomagolásra szolgáló
műanyagok, nyomdabetűk, címkék, matricák, poszterek, festmények, szabásminták, flyerek, szórólapok.
41 Szórakoztatás, kiadás/megjelentetés (könyv), újságok, magazinok, CD-k, CD-ROM-ok, zenei kották, kiadói
szolgáltatások a zene és a könyv valamint valamennyi audiovizuális hordozó területén, megjelentetés,
audiovizuális művek készítése, zenei művekkészítése, digitális audio- és video hordozókra, folyóiratok és
könyvek elektronikus on-line közzététele, oktatási szolgáltatások, rádiószórakozás, audiovizuális, televíziós
rendelés és lebonyolítás, versenyek szervezése, műsorok és estélyek szervezése,show-műsor készítés/rendezés,
táncos partyk, élő előadások bemutatása, diszkó szolgáltatások, jegyfoglalás rendezvényekre, fotóriportok
(készítése), fényképészet, filmgyártás, rádiós és televíziós műsorszórás/műsorvezetés, zenei hangfelvételek.
( 111 ) 206.079
( 151 ) 2012.04.18.
( 210 ) M 11 03408
( 220 ) 2011.10.25.
M964
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( 732 ) Arthur és Társa Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

( 740 ) dr. Tremmel Brigitta, Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk.
25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
( 111 ) 206.080
( 151 ) 2012.04.18.
( 210 ) M 11 03123
( 220 ) 2011.10.05.
( 732 ) Wekerle Sándor Alapkezelő, 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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ) 206.081
( 151 ) 2012.04.18.
( 210 ) M 11 03122
( 220 ) 2011.10.05.
( 732 ) Wekerle Sándor Alapkezelő, 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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ) 206.083
( 151 ) 2012.04.18.
( 210 ) M 11 02932
( 220 ) 2011.09.14.
( 732 ) WaterTown 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Kővári Judit,Kővári Tercsák Salans Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) Nordic Light Offices
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
( 111 ) 206.084
( 151 ) 2012.04.18.
( 210 ) M 11 02931
( 220 ) 2011.09.16.
( 732 ) Mindlab Hungary 2008. Kft, Dunakeszi (HU)
( 541 ) HeadAhead
( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 206.085
( 151 ) 2012.04.18.
( 210 ) M 11 02778
( 220 ) 2011.09.02.
( 732 ) Szabó Attila Béla, Budapest (HU)
( 541 ) COQOON
( 511 ) 18 Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök.
25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
35 Reklámozás.
38 Internetes kommunikáció, közösségi oldal üzemeltetés.
( 111 ) 206.086
( 151 ) 2012.04.18.
( 210 ) M 11 02772
( 220 ) 2011.09.02.
( 732 ) Rex Kutyaotthon Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) Haba Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 31 Kutya- és macskaeledel.
41 Oktatás, állatidomítás, kutyakiképzés.
44 Állatmenhely.
( 111 ) 206.087
( 151 ) 2012.04.18.
( 210 ) M 11 02771
( 220 ) 2011.09.02.
( 732 ) E-Build Információs és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Fehér Judit, dr. Fehér Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
A rovat 14 darab közlést tartalmaz.

M967

